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RESUMO 

 

RENESTO, Ana Paula Carneiro.  Percepções de professores de língua portuguesa sobre a 

formação leitora de seus alunos dos meios populares.  2014. 274fls. Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  

 

  

Esta pesquisa inseriu-se no campo dos estudos relacionados à leitura e à educação e 

objetivou compreender, da perspectiva da psicologia histórico-cultural, questões referentes às 

opiniões que os professores de língua portuguesa do 2º. segmento do ensino fundamental e do 

ensino médio manifestam sobre a formação leitora dos alunos das camadas populares.  A 

coleta de dados para análise consistiu de 87 textos escritos por professores, em sua maioria da 

rede pública de ensino da região metropolitana da cidade de São Paulo, e objetivou investigar 

que aspectos os docentes valorizam ao explicar os raros casos de constituição leitora entre tais 

alunos. A partir da análise dos dados, percebeu-se que há uma tendência a atribuir o mérito 

pelo êxito na constituição leitora à família do aluno e a ele próprio – por suas características 

inatas, suas capacidades, e seu papel ativo –, e que há uma perspectiva pouco crente no papel 

da escola e do professor, aos quais apenas um quarto dos sujeitos atribuíram papel relevante. 

A análise também apontou que a graduação em instituições de maior prestígio está 

ligeiramente vinculada a um menor recurso a justificativas endógenas e fortemente ligada a 

uma crença maior na possibilidade de a escola e o professor serem fatores de constituição 

leitora. Tais achados apontam a importância de sólida formação: que enfatize que o 

desenvolvimento humano e, portanto, a constituição leitora, não se devem a características 

inatas, e não são espontâneos ou naturais; que aqueles, ao contrário, requerem não apenas a 

mediação desafiadora, qualificada e cativante de membros mais experientes do grupo cultural, 

mas também trabalho por parte do aluno; e que fortaleça a crença dos professores na educação 

e em si próprios. Do ponto de vista teórico, foram levados em consideração os estudos sobre 

leitura e letramento de Magda Becker Soares, Marisa Lajolo e Maria Zélia Versiani Machado,  

as análises sociológicas de Bernard Charlot, Bernard Lahire e Zaia Brandão, as reflexões 

sobre a formação e o trabalho docente por Bernardete Gatti, José Carlos Libâneo, Maria 

Isabel de Almeida e Maurice Tardif, e os estudos sobre a perspectiva vygotskiana do 

desenvolvimento humano conduzidos por Ana Luíza Smolka, Marta Kohl de Oliveira, Pablo 

del Río e Teresa Rego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Palavras-chave: Leitura. Professores. Psicologia histórico-cultural. Formação leitora. Meios 

populares. Vigotski.   
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ABSTRACT 

 

RENESTO, Ana Paula Carneiro. Perceptions of Portuguese language teachers on the 

reader education of students from the lower classes. 2014. 274 pages. Doctoral 

dissertation. Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

This study has sought to understand, from the perspective of cultural-historical psychology, 

the opinions of primary and secondary Portuguese teachers on the reader education of 

underprivileged students. Data collection consisted of 87 texts written by teachers who work 

in public schools in the metropolitan region of São Paulo, and aimed to investigate what 

aspects teachers emphasized to explain why a few students succeed in becoming proficient 

readers while most do not. Data analysis evidenced that teachers tend to attribute the credit for 

the success in reading education mostly to students themselves and their families rather than 

to schooling and teachers. The analysis also showed that higher education in more prestigious 

institutions is linked to a slightly lesser recourse to endogenous reasons and strongly linked to 

a greater belief in the potential of schooling and teachers to favor reader education. Such 

findings indicate the importance of solid teacher education that emphasizes: that human 

development and thus reader education are not spontaneous, natural or due to innate 

characteristics; that, on the contrary, they require challenging and qualified mediation by 

more experienced members of one's cultural group and students‟ work; and that strengthens 

the belief of teachers in education and in themselves as promoters of development. This 

investigation was grounded on the studies on reading and literacy by Magda Becker Soares, 

Marisa Lajolo and Maria Zélia Versiani Machado, the sociological analyses of Bernard 

Charlot, Bernard Lahire and Zaia Brandão, the reflections on teacher education and work by 

Bernardete Gatti,  José Carlos Libâneo, Maria Isabel de Almeida and Maurice Tardif, and the 

studies on the Vygotskian perspective of human development conducted by Ana Luiza 

Smolka, Pablo del Río, Marta Kohl de Oliveira and Teresa Rego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Reading. Teachers. Cultural-historical psychology. Reader education. Lower 

classes. Vygotsky. 
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  O substantivo leitura é polissêmico e demanda, portanto, um esforço de circunscrição. 

Soares (2009) propõe que há três tipos fundamentais de leitura: a funcional, a de 

entretenimento e a literária. Os três tipos não são excludentes e a diferença fundamental entre 

eles não se deve ao texto em si, mas a quem lê, para que lê e, por conseguinte, ao modo de ler. 

A leitura literária é aquela que: 

 

... questiona a significação, que busca o sentido, que persegue o valor 

mutante e mutável da palavra, que é dirigida pelo estético, que despreza o 

literal e valoriza o subjacente, o implícito, que identifica originalidades e se 

surpreende com a força criativa, que surpreende no texto a condição humana 

(2009, p. 23). 
 

Já que estamos inseridos numa sociedade letrada, todos precisamos da leitura 

funcional. Já a leitura de entretenimento é realizada pelas pessoas que encontram prazer no 

livro a ponto de dedicarem também a ele – e não apenas ao mundo midiático, esportivo ou da 

sociabilidade – suas horas de lazer.  A leitura literária é hoje e foi sempre “um modo de ler 

minoritário”, de uma elite, e Soares não acredita que seja exequível fazer de todos os jovens 

leitores literários (2009b).  

 Se a formação de leitores de modo geral tem se mostrado estatisticamente improvável 

nas camadas populares brasileiras
1
, muito mais o é a formação de leitores que, para além da 

leitura funcional ou de entretenimento, pratiquem também a leitura literária, pois a escola 

enfrenta dificuldades para fazer uma adequada mediação da literatura (PIETRI, 2007; 

ZILBERMAN, 2003; SOARES, 2001), literatura essa que esteve ao longo da história 

ocidental e permanece hoje ainda “inatingível às camadas populares” (ZILBERMAN, 2003, 

p. 265). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, 

elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora tenha havido 

nos últimos anos uma leve e gradativa redução da taxa de analfabetismo conjugada com o 

aumento da escolarização, ainda há no Brasil 13,3 milhões de analfabetos entre as pessoas 

com 15 anos ou mais, o que corresponde a 8,3% da população. A taxa de analfabetismo 

funcional
2
, por sua vez, é de  17,8%.

3
   

                                                         
1 De acordo com três estudos quantitativos (Retratos da Leitura no Brasil), que serão detalhados na p. 16.  
2
 A taxa de analfabetismo funcional é representada pela proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade com 

menos de 4 anos de estudo completos. Os dados baseiam-se em autodeclarações. O fato de que, em 

autodeclarações, os pesquisados tendem a dar respostas socialmente valorizadas faz supor que, na realidade, os 

índices sejam mais negativos que aqueles apurados pelo IBGE. 

 
3
 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=149. 
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 Os dados sobre o alfabetismo no Brasil são ainda mais desalentadores que aqueles 

apontados pelo IBGE quando se tenta perceber a efetiva existência de práticas de leitura e 

escrita entre a população, ou seja, quando se leva em consideração o conceito de letramento. 

Esse é o caso do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF)
4
. 

 Mas, antes de prosseguir, é importante apontar a distinção já corrente que se faz entre 

alfabetização e letramento. Nas palavras de Magda Soares, alfabetização é a “ação de ensinar/ 

aprender a ler e a escrever”. Já letramento é o “estado ou condição de quem não apenas sabe 

ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. Sendo assim, ser 

alfabetizado não é sinônimo de ser letrado: “Alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever; já 

o indivíduo letrado é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a 

escrita, e responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita” (1998, p. 40). 

Soares aponta como condições para o desenvolvimento de práticas de leitura e escrita a 

“escolarização real e efetiva da população” e a disponibilidade de material de leitura para que 

os alfabetizados fiquem “imersos em um ambiente de letramento”. 

 De acordo o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF 2011-2012)
5
,  apenas 26% da 

população brasileira entre 15 e 64 anos têm domínio pleno das habilidades de leitura e escrita, 

                                                                                                                                                                                
Recuperado em 19.set.2014 

 
4
 A pesquisa Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) é realizada pelo Instituto Paulo Montenegro em 

parceria com a ONG Ação Educativa.  
 
5
 O Inaf examina habilidades de leitura, escrita e matemática,  e classifica os respondentes em quatro níveis de 

alfabetismo: analfabetos, alfabetizados em nível rudimentar, alfabetizados em nível básico e alfabetizados em 

nível pleno. Os dois primeiros níveis são considerados analfabetismo funcional.     Criado em 2001, o Inaf 

Brasil é conduzido por meio de entrevista e teste cognitivo aplicado a uma amostra nacional de 2.000 pessoas, 

representativa de brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, habitantes das zonas urbanas e rurais de todas as 

regiões do Brasil. Para a mais recente edição, os dados foram coletados entre dezembro de 2011 e abril de 

2012.     O Inaf define da seguinte forma os quatro níveis de alfabetismo referidos acima: “Analfabetos: não 

conseguem realizar nem mesmo tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma 

parcela destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços etc.). Alfabetizados em nível 

rudimentar: localizam uma informação explícita em textos curtos e familiares (como, por exemplo, um anúncio 

ou pequena carta), leem e escrevem números usuais e realizam operações simples, como manusear dinheiro para 

o pagamento de pequenas quantias. Alfabetizados em nível básico: leem e compreendem textos de média 

extensão, localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem 

problemas envolvendo uma sequência simples de operações e têm noção de proporcionalidade. 

    Alfabetizados em nível pleno: pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e 

interpretar textos usuais: leem textos mais longos, analisam e relacionam suas partes, comparam e avaliam 

informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem 

problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, 

além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos.”  

Fonte: http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por Acesso em mar.2014. 

 
 

 

http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por
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6% da população adulta não é alfabetizada, 21% é alfabetizada rudimentar e 47% é 

alfabetizada básica. 

 Comparando-se os índices de 2001 a 2011-2012, percebe-se que, embora tenha havido 

uma redução do analfabetismo absoluto e da alfabetização rudimentar e um incremento do 

nível básico de habilidades de leitura, escrita e matemática, a proporção dos que atingem um 

nível pleno de habilidades manteve-se praticamente inalterada, em torno de 25%. Ou seja, 

houve avanços especialmente nos níveis iniciais do alfabetismo, mas que o Brasil não 

conseguiu progressos visíveis no alcance do pleno domínio de habilidades necessárias à 

inserção plena na sociedade letrada. Boa parte desses avanços se deve à universalização do 

acesso à escola e ao aumento do número de anos de estudo. De fato, de acordo com dados 

censitários gerados pelo IBGE, o número de brasileiros com ensino médio ou superior cresceu 

quase 30 milhões na década 2000-2010.  

Contudo, os dados do Inaf levantados na mesma década apontam que tais avanços no 

nível de escolaridade da população não têm se refletido em ganhos equivalentes no domínio 

das habilidades de leitura, escrita e matemática. Apenas 62% das pessoas com ensino superior 

e 35% das pessoas com ensino médio completo são classificadas como plenamente 

alfabetizadas! Em ambos os casos,  tal proporção é inferior àquela em 2001. O Inaf também 

indica que 25% dos brasileiros que cursam ou cursaram até o ensino fundamental II ainda 

estão classificados no nível rudimentar.  

Os dados do Inaf mostram que há evidente necessidade de melhoria da qualidade de 

ensino, ou, usando os termos de Soares, que a escolarização não tem sido “real e efetiva”.
 

Para Vera Masagão Ribeiro
6
, tais dados indicam que a chegada de novos estratos sociais às 

etapas educacionais mais elevadas frequentemente vem acompanhada da falta de condições 

adequadas para que esses estratos alcancem os níveis mais altos de alfabetismo, o que reforça 

a necessidade de uma nova qualidade para a educação escolar, em especial nos sistemas 

públicos de ensino. Além disso, um “fator essencial para avançar é o investimento constante 

na formação inicial e continuada de professores, que precisam ser agentes da cultura letrada 

em um contexto de inovação pedagógica”
7
.     Para a pesquisadora, “essa qualidade não 

envolve somente a quantidade de horas de estudo ou a ampliação da quantidade de conteúdos 

ensinados, mas também fatores como a adequação das escolas e dos currículos a políticas 

                                                         
6 Coordenadora geral de Ação Educativa. 

 
7
 Fonte: http://www.ipm.org.br/download/inf_resultados_inaf2011_ver_final_diagramado_2.pdf  

Acesso em abril.2014 
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intersetoriais que favoreçam a permanência dos educandos nas escolas”
8
.     Masagão analisa 

que, embora ao longo da década tenha se consolidado “a tendência de ampliação das 

oportunidades educacionais para todos os brasileiros, com avanços importantes nas regiões e 

grupos sociais com menor renda”, também se evidenciou “a preocupação com os níveis 

insuficientes de aprendizagem revelada pelas avaliações em larga escala do desempenho 

escolar, como a Prova Brasil, o ENEM e outros de âmbito estadual e municipal”
9
.  A boa 

nova é que “nesse contexto, muitas iniciativas, em âmbito governamental e não-

governamental, têm sido postas em marcha para transformar o direito de acesso à escola no 

efetivo direito a aprender, não só na escola como ao longo de toda a vida
10

”.  

  Os dados do penúltimo estudo quantitativo sobre o comportamento leitor no Brasil 

(Retratos da leitura no Brasil, 2008), elaborado pelo Instituto Pró-Livro (IPL)
11

, 

evidenciaram uma improbabilidade estatística de formação leitora nas camadas mais 

empobrecidas da população brasileira. A principal influência para a formação leitora parecia 

vir da família (op. cit.). Porém, a maioria das famílias brasileiras possuem baixo grau de 

escolarização e não estão imersas em ambientes que propiciem o letramento (SOARES, 

2004). Além disso, há uma “perversa relação entre a distribuição de renda no país e as 

condições de acesso à leitura” (SOARES, 2004, p. 24). A partir dos dados da pesquisa, Cunha 

(2008) concluiu que havia uma enorme fatia da população que desconhece os materiais de 

leitura, aos quais havia um claríssimo problema de acesso. A escola, por sua vez, enfrentava 

dificuldades não apenas para cumprir seu papel de formar leitores (CUNHA, 2008), mas 

também para superar o abismo entre ela e os estudantes das camadas populares (SPOSITO, 

2008).  

  Os dados da mais recente edição de tal estudo quantitativo – Retratos da leitura no 

Brasil 3 (2012) – continuam a apontar para tal improbabilidade estatística de formação leitora, 

com algumas pequenas variações nos indicadores. Dentre elas, está o fato que de que o 

principal influenciador para os leitores deixa de ser a mãe e passa a ser o professor, o que 

evidencia o aumento de responsabilidade da escola e do educador na formação das novas 

                                                         
8
 Idem. 

 
9
 Idem. 

 
10

 Idem. 

 
11

 O Instituto Pró-Livro (IPL) foi estabelecido em 2006 e congrega três entidades: a Associação Brasileira de 

Livros Escolares (Abrelivros), a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato dos Editores de Livros (SNEL). 

A primeira edição teve como principal objetivo conhecer o comportamento do leitor e do consumidor de livros. 

Já a segunda (2007) e terceira (2011) objetivaram possibilitar a avaliação e a formulação de políticas públicas do 

livro e da leitura (FAILLA, 2012).  
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gerações.  Além disso, a terceira edição da Retratos indica que “políticas públicas como a 

distribuição gratuita de livros a escolas e o abastecimento de bibliotecas têm se mostrado 

insuficientes para incidir significativamente sobre os números dessas estatísticas” 

(MONTEIRO, 2012, p.  7). Ademais, “apesar das variações nos índices de leitura, o perfil de 

quem lê reitera as principais conclusões sobre a importância da escola e da escolaridade” 

(FAILLA, 2012, p. 32) e também da camada social, já que quatro em cada cinco leitores 

pertencem à classe A:  

 

Se analisarmos por categorias, descobrimos que encontramos mais leitores 

entre os 56,6 milhões que estudam (74%); os que têm nível superior (76   ; 

os que pertencem à classe A (79%) e as crianças na faixa etária de 11 a 13 

anos (84%), seguidas dos jovens que estão na faixa de 14 a 17 anos (71%). 

(FAILLA, 2012, p. 32) 

 

A despeito de condições tão adversas, há raros e paradoxais casos de constituição de 

jovens leitores. Na tentativa de compreender tais exceções, concluí em 2009, com o apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), durante o mestrado na 

Faculdade de Educação da USP, a pesquisa Jovens leitores em meios populares: paradoxais 

constituições leitoras, investigando, a partir da perspectiva da psicologia histórico-cultural 

que interações com a leitura, com o texto e com outros leitores nos âmbitos da família, escola, 

biblioteca  e  grupo  de   pares  haviam  contribuído  para  o  desenvolvimento  de  práticas  de 

leitura. Além do estudo teórico, foi realizada uma pesquisa empírica, que consistiu de 

entrevistas com treze leitores, com idades entre 17 e 31 anos, todos usuários de uma 

biblioteca comunitária de Cidade Tiradentes, bairro que tem um dos menores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) na cidade de São Paulo. Selecionaram-se os sujeitos que 

declararam ter lido ao menos cinco livros nos últimos doze meses. Todos eram filhos de pais 

pouco letrados ou não alfabetizados e haviam sofrido severa restrição de acesso a material 

impresso. Ainda assim, os treze sujeitos constituíram-se leitores e, cinco deles, leitores 

literários.   

Porém, ao contrário do que se poderia supor, tal constituição leitora não foi promovida  

primordialmente pela escola, mas sim pela família e pelo grupo de pares, em particular no 

grupo de estilo rap e no movimento social do qual parte dos sujeitos estudados participavam 

ativamente. Na história da maioria dos pesquisados – leitores literários ou não – houve 

sempre uma grande distância entre a escola e eles, o que os levou a considerá-la uma instância 

que, longe de contribuir, desfavoreceu sua formação leitora. Os pesquisados traçaram um 

retrato dramático de seu percurso escolar, em que a inexistência de biblioteca ou a proibição 
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de frequentá-la, a não recomendação de leituras ao longo de todo o ensino fundamental, o não 

acesso a livros didáticos e a inexistência de práticas de leitura para além de eventuais cópias 

mecânicas da lousa foram uma constante. Por outro lado, na história de alguns poucos 

sujeitos, a atuação de um ou dois professores (que foram modelos de leitores e desenvolveram 

interações significativas do ponto de vista cognitivo e afetivo) foi muito marcante e positiva, 

ainda que o contato com eles não tenha sido constante nem muito prolongado.  

De qualquer modo, estar na escola fez diferença. Os resultados de minha pesquisa 

apontam fortemente para uma não nulidade da escola, que foi tão mais importante quanto 

menos práticas de leitura e menos material impresso houvesse no âmbito doméstico do 

sujeito. Além de algum contato com a cultura letrada por meio do professor em si, ela 

favoreceu a interação com algum par leitor.  

A realização da pesquisa de mestrado suscitou-me um crescente interesse pelo tema da 

formação de leitores e o desejo de continuar os estudos e investigações iniciados. Um dos 

desdobramentos da pesquisa foi justamente a curiosidade sobre que saberes os professores 

mobilizam em sua prática cotidiana para promover a formação leitora, que percepções eles 

têm sobre a constituição leitora dos alunos dos meios populares e sobre seu próprio papel 

enquanto docentes. Em outras palavras, perguntei-me que explicações dariam para a formação 

de leitores e, em particular, para a existência de exceções como os sujeitos de minha pesquisa.  

Embora o processo de formação leitora obviamente não se restrinja à escola, esta tem 

um papel tão mais importante quanto mais desfavorecida for a camada social dos sujeitos. 

Meus pressupostos são que a escola deve oferecer o ensino de leitura e de literatura, que ela é 

o locus privilegiado na apresentação e mediação do saber, especialmente para os mais pobres, 

e que o professor de modo geral e o de português em particular têm papel crucial nesse 

processo. Logo, dediquei-me a investigar o conjunto de saberes que o professor tem sobre o 

processo de formação de leitores e as percepções que ele, professor, tem desse processo e de 

seu papel nele. Esse é um tema que ainda não foi suficientemente estudado, em que há muitas 

perguntas ainda por responder, conforme o levantamento apresentado no capítulo número 1 

evidencia. A presente investigação foi conduzida à luz dos pressupostos vigotskianos, entre os 

quais está o de que o ser humano se constitui sujeito através da mediação do outro, do signo, 

das interações sociais e de que a linguagem ocupa posição privilegiada na interação humana e 

na constituição do sujeito.  

Cabe ressaltar que não se pode culpabilizar os professores pelas falhas na formação de 

leitores nas camadas populares, já que há fatores extrínsecos à escola que prejudicam tal 

formação (FEITOSA, 2009; BEZERRA, 2010)  e já que, conforme aponta Soares (2004), há 
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no Brasil obstáculos que ultrapassam muito o educacional. Concordo com Lajolo quando diz 

que “o professor não pode ser considerado [...] o vilão de toda essa história, o responsável 

pelos resultados de uma educação que só começou a melhorar institucionalmente há pouco 

tempo” (2003, p. 47),  seja porque “o professorado é submetido a condições de trabalho 

incompatíveis com a formação continuada e o aprimoramento pessoal” (CENPEC; 

LITTERIS, 2001, p. 33), seja porque enfrenta o  questionamento de suas práticas (LAJOLO, 

2003; CHARLOT, 2008), seja simplesmente porque, conforme os depoimentos dos sujeitos 

de minha pesquisa de mestrado evidenciaram, muitas vezes, o próprio professor não era leitor. 

Tais dados sobre uma escassa prática de leitura pelos docentes encontram ressonância 

num estudo com professoras da rede pública de três estados (Maranhão, Minas Gerais e São 

Paulo). A partir de uma amostra de 304 questionários, Gatti et al. concluíram que a prática de 

leitura entre os professores era muito pouco significativa. Apesar de 69% dos docentes terem 

declarado ler revistas especializadas em educação, a atividade de leitura não pareceu ser 

intensa: 14% deles disseram não ter lido nada nos últimos anos e 52% declararam ter lido 

apenas alguns textos ou artigos. Apenas 18% afirmaram ter lido livros regularmente. Uma boa 

parte daqueles que declararam ter lido alguns textos nos últimos três anos não se lembrou de 

nenhum título ou autor, e uma porcentagem significativa citou apenas um (1998, p. 256).  

Ainda numa perspectiva de não responsabilização individual do professor, recorro a 

Bernard Charlot, que, em artigo em que analisa a contemporânea condição do professor 

brasileiro, define-o como “um trabalhador da contradição”:  

 

O professor enfrenta contradições que decorrem da contemporaneidade 

econômica, social e cultural: deve ensinar a todos os alunos em uma escola e 

uma sociedade regidas pela lei da concorrência, transmitir saberes a alunos 

cuja maioria quer, antes de tudo, “passar de ano” etc. (2008, p. 1    

  

 Para o sociólogo, tais contradições não são um mero reflexo das contradições sociais; 

ao contrário, estão vinculadas também às tensões inerentes ao ato de ensino/aprendizagem, 

dentre as quais o autor ressalta seis pontos:  

 
O professor é herói ou vítima? É “culpa” do aluno ou do professor? O 

professor deve ser tradicional ou construtivista? Ser universalista ou 

respeitar as diferenças? Restaurar a autoridade ou amar os alunos? A escola 

deve vincular-se à comunidade ou afirmar-se como lugar específico? (2008, 

p. 1)  

 

Se o professor de modo geral é “um trabalhador da contradição”, muito mais o é o 

professor de língua portuguesa, que tem entre suas tarefas aquela de ensinar a chamada 

língua-padrão evitando, ao mesmo tempo, o preconceito contra as variedades linguísticas 
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menos prestigiadas (BAGNO, 1999), em especial aquelas de seus alunos das camadas 

populares.  Além dessa contradição, o professor enfrenta também dilemas específicos da 

mediação da literatura.     

 Para pensar a atividade de mediação da literatura, valho-me do conceito de tradução 

cultural, empregado pelo historiador Peter Burke, para quem o tradutor entre línguas é um 

tradutor entre culturas, que enfrenta contradições e dilemas inerentes a seu ofício, para os 

quais não há uma solução plena ou definitiva. Assim, “qualquer tradução deve ser 

considerada menos uma solução definitiva para um problema do que um caótico meio-termo, 

envolvendo perdas ou renúncias e deixando o caminho aberto para uma renegociação” (2009, 

p. 15). Ora, em sociedades pluriétnicas e pluriculturais como a brasileira, o professor de 

literatura pode ser considerado um tradutor cultural. E se tradutores enfrentam dilemas 

advindos da reduzida tradutibilidade dos textos, o mesmo se dá com os professores de língua 

portuguesa, que se confrontam com dilemas específicos na mediação da literatura, que dizem 

respeito a que, como e para quê ensiná-la.  

O primeiro dilema – que literatura ensinar – está no contexto da polêmica do que seja 

literatura hoje, um tema tão candente que a própria escolha do que incluir no currículo 

constitui um desafio.  Em face do caráter histórico e, portanto, arbitrário do cânone literário, 

pode-se contra-argumentar que a dificuldade de selecionar que obras a escola deve trabalhar 

sempre existiu. Porém, a partir dos anos 1980, deu-se uma mudança epistemológica que 

alterou profundamente a noção de cultura, sendo mais fácil pensar em termos de culturas. 

Como decorrência, expandiu-se o conceito de literatura, o que também trouxe o termo para o 

plural – literaturas.  

Um dos fenômenos que marcaram a atividade historiográfica e culminaram na 

transição para a chamada história cultural a partir dos anos 1980 foi a redefinição da noção de 

cultura, que passou de uma versão dominante e restritiva da cultura “autorizada”, de um 

repertório canônico, de obras que é preciso “conhecer, apreciar, conservar e transmitir de 

geração em geração, uma cultura legítima e, de certa maneira, obrigatória” (REVEL, 2009, p. 

100) para uma definição mais abrangente, em que o repertório e o estatuto dos objetos 

considerados culturais aumentaram e diversificaram-se enormemente. Eles se conformaram às 

convicções do chamado multiculturalismo, esta também uma noção delicada que às vezes 

ruma para uma abertura e um relativismo acentuados. Houve “uma ampliação espetacular 

daquilo que é coberto pela noção de cultura, na qual, desde então, praticamente tudo pode 

entrar” (2009, p. 101 .  



 21 

E cotidianamente, na sala de aula, o professor vê-se diante do desafio de enfatizar o 

papel exercido pela escola (dentre outros) de preservação e transmissão do legado histórico, 

dedicando-se à mediação daquilo que os grupos culturais hegemônicos valorizam para que a 

ele tenham acesso os alunos das camadas populares sem, contudo, deixar de pôr em foco a  

pluralidade de textos que refletem o caráter também plural do alunado. A transição da noção 

de Literatura (com L maiúsculo, a canônica, autorizada) para formas plurais de literaturas tem 

aspectos positivos inegáveis. De fato, hoje, a maior diversidade no acervo de livros que 

circula pela escola aumenta as chances de que crianças e jovens descubram seus livros e seus 

tipos de leituras favoritos (LAJOLO, 2003). No entanto, também é fato que alguns dos 

chamados clássicos da literatura continuam a fazer parte do currículo escolar. E o professor de 

português – que se encontra em uma posição menos estável em relação ao ensino de literatura 

do que há três décadas atrás, quando não era tão questionado sobre o que era literatura, para 

quê e como a ensinava – pode sentir como pouco legítima a tarefa de trabalhar com textos de 

autores canônicos, quando as obras marginal-periféricas
12

 parecem estar mais claramente 

vinculadas à realidade sócio-econômico-cultural da nova clientela que teve acesso à escola a 

partir da universalização do ensino fundamental e da expansão do ensino médio. É nesse jogo 

– contraditório – entre valorizar e apresentar o que é plural sem, ao mesmo tempo, deixar de 

trabalhar também com o que é representativo do modelo cultural dominante que o professor 

atua.  

Não por acaso, vários dos sujeitos de minha pesquisa de mestrado explicitaram muitas 

vezes sua indiferença quanto à ou sua rejeição da literatura que lhes foi apresentada ao longo 

de sua trajetória escolar – devido à sua não compreensão da linguagem e não identificação 

com as temáticas e as representações dos protagonistas das obras –, e relataram ter tido seu 

interesse despertado para a leitura de literatura justamente quando leram alguma obra com 

cuja temática se identificaram ou cujo protagonista tinha com eles semelhanças étnicas ou de 

condição socioeconômica. Por outro lado, outros sujeitos desse mesmo conjunto de leitores 

relataram ter se ressentido de lhes terem sido sonegadas recomendações de leituras mais 

complexas (dentre as quais as de obras de literatura do cânone ou de História, Filosofia etc.), 

porque o professor subestimava seus interesses por e suas necessidades de leitura, assim como 

sua proficiência de leitura, ou capacidade de adquiri-la, como se dissesse “Eles são pobres e 

não vão precisar disso” (RENESTO, 2009 . 

                                                         
12  O conceito de obras marginal-periféricas é aqui tomado da dissertação de Soares (2009b), apresentada no 

capítulo 1.  
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Alguns outros dilemas enfrentados pelo professor de português dizem respeito ao 

como ensinar literatura. Deve ele ser fiel ao texto original ou recorrer a adaptações? Nas 

palavras de Peter Burke (2009), deve estrangeirizar o leitor ou domesticar o texto? Deve 

aderir a uma interpretação mais fixa e historicizada do texto, conforme proposta pela crítica 

literária, ou promover interpretações mais pessoais e livres? Em outro grau, deve impor aos 

alunos sua própria interpretação na qualidade de leitor mais experiente ou abrir-se às 

interpretações dos alunos? Ao negociar o sentido de um texto ou obra, como estabelecer um 

limiar entre o que seria uma interpretação inusitada e criativa (e, justamente por isso, 

louvável) e uma interpretação francamente equivocada decorrente de falhas de conhecimento?  

Um último mas importante dilema diz respeito ao para que ensinar literatura. Que 

sentidos pode o professor dar à prática de leitura de literatura para além do cumprimento de 

uma tarefa escolar que redundará numa nota? E, por outro lado, como pode o professor 

conciliar o discurso do caráter lúdico e prazeroso da leitura com o fato de que aprender a ler 

demanda, sim, esforço e trabalho (LAJOLO, 2003)?  

 Em suma, o professor de modo geral e o de português em particular não podem ser 

responsabilizados individualmente ou culpabilizados, já que, além de se confrontarem com as 

contradições da contemporaneidade e com aquelas inerentes ao ato de ensino/aprendizagem 

(CHARLOT, 2008), enfrentam também contradições do ensino de língua e dilemas 

específicos na mediação das literaturas.  Considerando-se, porém, que não se pode ignorar 

que as visões dos professores não apenas sobre a formação de seus alunos mas também sobre 

seu papel nesse processo orientam suas práticas docentes, defendo que conhecer o universo de 

tais visões e explicações do professor contribui para fornecer pistas úteis para a elaboração de 

programas de formação prévia e em serviço.  

Da mesma forma que leitura, saber docente também é um termo que demanda alguma 

reflexão. O filósofo e sociólogo canadense Maurice Tardif defende que a noção de saber 

docente tem “um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as 

habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes 

chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (2002, p. 60). Ainda segundo Tardif, para o 

estudo dos saberes docentes, dois fenômenos merecem atenção especial: a trajetória pessoal 

ou pré-profissional; e a trajetória profissional. Os saberes dos professores corresponderiam 

muito pouco aos conhecimentos teóricos obtidos em sua formação na universidade. Ao 

contrário, “a experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar”. 

(2002, p. 61) Além disso, os saberes obtidos durante a trajetória pré-profissional, ou seja, 

quando da socialização primária e especialmente da socialização escolar, têm muito peso na 
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natureza dos saberes que serão mobilizados e utilizados em seguida quando da socialização 

profissional e no próprio exercício do magistério. Assim, para esse autor,  

 

uma parte importante da competência profissional dos professores tem raízes 

em sua história de vida, pois, em cada ator, a competência se confunde 

enormemente com a sedimentação temporal e progressiva, ao longo da 

história de vida, de crenças, de representações, mas também de hábitos 

práticos e de rotinas de ação (TARDIF, 2002, p. 69).   

 

Pergunto-me se, no contexto dos professores de língua portuguesa por mim 

pesquisados, os saberes dos docentes realmente estariam pouco vinculados aos conhecimentos 

teóricos adquiridos no ensino superior ou não.  

Ainda segundo Tardif, os saberes que servem de base para o ensino não se resumem a 

um sistema cognitivo. Na realidade, tais saberes são simultaneamente existenciais, sociais e 

pragmáticos. São existenciais porque “o professor „não pensa somente com a cabeça‟, mas 

„com a vida‟, com o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência de vida, 

em termos de lastro de certezas” (2002, p. 104 . Tais certezas sedimentam-se, assumindo o 

papel de filtros interpretativos e compreensivos graças aos quais o professor compreende e 

realiza seu próprio trabalho e sua própria identidade” (2002, p. 106 .  

 A pesquisa teórica da presente investigação caracterizou-se por vários movimentos: a) 

ampliação do conhecimento das discussões sobre saberes docentes e formação de leitores, de 

modo a contextualizar as circunstâncias em que atua o professor; b) o estudo da influência das 

percepções de status social, raça/cor e gênero sobre o desempenho escolar e a formação de 

leitores; c) o  levantamento bibliográfico das pesquisas acadêmicas sobre leitura, formação de 

leitores e saberes docentes. 

A partir de setembro de 2012, quando dei início à análise dos dados que tinha em 

mãos, optei por circunscrever melhor a que me dedicaria e por não mais me focar tanto nas 

temáticas de saberes docentes e de gênero. Por outro lado, dos próprios dados emergiram com 

muita força necessidades de novas leituras que diziam respeito, dentre outros temas, à 

formação prévia dos professores, à educação que a escola pública vem oferecendo às camadas 

populares,  à influência dos meios audiovisuais sobre as novas gerações,  e ao (des)prestígio 

da cultura escrita.  

A heterogeneidade dos textos escritos pelos professores – alguns ótimos e outros de 

qualidade sofrível, seja do ponto de vista da forma em si seja do conteúdo – levou-me a 

desejar contextualizar quem são os licenciados em nosso país, o que me conduziu às 

pesquisas de Bernadete Gatti.   
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Além disso, foi possível perceber um certo vínculo entre a qualidade do conteúdo das 

respostas e o local de graduação dos professores. Tal vínculo pareceu indicar que, ao contrário 

do que defende Tardif, o trabalho do professor não seria determinado principalmente por sua 

trajetória como aluno e como professor já atuando, mas sim pelo tipo de formação que ele 

recebeu na graduação.  

A leitura das respostas também trouxe com muita força a questão da televisão e das 

novas tecnologias da informação, o que me levou aos eminentes estudiosos espanhóis Amelia 

Álvarez, Pablo del Río Pereda e Miguel del Río e a seus conceitos de dieta cultural e a 

pesquisas sobre o impacto das mudanças na criação de crianças e adolescentes nas novas 

sociedades macrourbanas sobre o tecido cerebral, as funções superiores e as atividades na 

escola.  

As respostas dos professores também levaram a pensar sobre o lugar de prestígio 

social que a leitura e a cultura escrita ocupariam ou não na sociedade contemporânea. Tais 

respostas, de certo modo, encaminharam-me para as discussões de Zaia Brandão sobre os 

novos signos de distinção social entre as elites escolares brasileiras, em oposição aos signos 

de distinção entre as elites francesas dos anos 1970, período em que Bourdieu escreve sobre o 

habitus. 

  

Objetivo e percurso da pesquisa 

 Inicialmente, meu objetivo geral foi realizar um estudo de natureza qualitativa em 

caráter exploratório para compreender quais eram as percepções de um grupo de professores 

de língua portuguesa de algumas escolas da rede pública da cidade de São Paulo sobre a 

formação leitora dos alunos das camadas populares como sujeitos que desejam ler, ou seja, 

que, para além da leitura funcional, praticam também a leitura de entretenimento e a leitura 

literária.  Desejei, em última instância, investigar se os docentes acreditavam ou não na 

possibilidade de a escola e o professor contribuírem significativamente para a efetiva 

formação leitora de seus alunos, em especial daqueles das camadas populares.  

Se, durante o mestrado, investiguei a formação leitora dos jovens das camadas 

populares do ponto de vista desses jovens, no doutorado, interessei-me por perguntar ao 

professor, àquele tem a tarefa de educar, que entra na sala de aula cotidianamente, o que ele 

teria a dizer sobre a formação leitora de seus alunos e sobre a mediação das literaturas. Para 

tanto, inicialmente pareceu-me que os saberes do tradutor cultural que é o professor mediador 

das literaturas (plurais, dentre as quais a canônica) poderiam ser investigados perguntando-se 
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ao professor o que tem ensinado (que literaturas, que seleção de obras e textos), para quem 

(que percepções tem de seus alunos), para quê (qual o sentido de seu trabalho com a leitura e 

a literatura) e como tem ensinado (que saberes e práticas tem mobilizado para a mediação das 

literaturas).  

Tais perguntas soaram-me ainda mais instigantes quando se leva em consideração as 

condições adversas de formação leitora que há no Brasil para as camadas populares, as 

contradições que o professor de modo geral e o de língua portuguesa e literatura em particular 

enfrentam no seu cotidiano profissional e o fato de que, a despeito de tais condições e 

contradições, continuam a existir (resistir) alguns casos paradoxais de constituição leitora nos 

quais o papel de alguns professores foi crucial (RENESTO, 2009).  

Como o projeto de pesquisa apontava para um amplo leque de frentes, foi necessário 

fazer um esforço de circunscrição da pergunta de pesquisa e das temáticas abarcadas. Sendo 

assim, optei por ter por pergunta de pesquisa o seguinte:  Quais seriam os discursos, opiniões, 

visões dos professores de língua portuguesa para explicar os casos de formação leitora entre 

seus alunos dos meios populares? Cabe ressaltar que, ao me dedicar ao exame das falas de 

tais professores, não busquei chancelar o que diziam, mas sim perscrutar que falas circulam 

entre eles para explicar a (não) formação leitora de seus alunos.   

Apresento a seguir como esta tese está organizada.  

No primeiro capítulo, trago uma revisão bibliográfica dos estudos sobre formação 

leitora, com foco naqueles cujos objetivos são mais próximos daquele da presente 

investigação. No segundo capítulo,  apresento a pesquisa com os professores, sua metodologia 

e a análise de dados à luz das contribuições teóricas que os próprios dados demandaram. A 

análise de dados está subdividida em apresentação geral dos respondentes, classificação e 

análise das respostas e análise do inventário de argumentos. A concepção de leitura na 

perspectiva histórico-cultural de origem vigotskiana é discutida no terceiro capítulo, no qual 

me detenho sobre os processos de desenvolvimento e os conceitos de atividade, mediação, 

imaginação e dieta cultural. Por último, no quarto capítulo, esboço as considerações finais.  
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Capítulo 1 

A leitura e a formação de leitores  

como objeto de estudo 
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Este capítulo traz uma revisão bibliográfica sobre leitura e formação de leitores. Após 

mostrar o quanto o número de estudos nesse campo tem se elevado nas últimas décadas, 

destaca-se uma pesquisa elaborada a partir de pressupostos vigotskianos (GROTTA, 2000). 

Em seguida, faço a apresentação sintética de 25 estudos sobre leitura selecionados após 

levantamento minucioso das dissertações e teses defendidas de 2001 a 2010 em quatro 

universidades. Para iluminar a questão do posicionamento dos professores perante seus 

alunos, tema abordado por Oliveira (2008), recorrerei à pesquisa de Rego (1994, 1998) sobre 

a visão dos educadores a respeito dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. E, 

levando em consideração que a temática das concepções que os professores têm sobre a 

formação (ou não) de leitores relaciona-se com a das concepções sobre as dificuldades de 

aprendizagem ou o fracasso escolar, este capítulo apresenta também cinco investigações sobre 

essa questão, as quais foram selecionadas durante o levantamento bibliográfico. Logo a 

seguir, sintetizo os achados de um estudo sobre o seu oposto, o êxito escolar ou, mais 

especificamente, a longevidade escolar nas camadas populares (VIANA, 2007). 

Por último, o capítulo oferece um recorte da revisão bibliográfica para destacar os 

estudos conduzidos da perspectiva histórico-cultural, com vistas a evidenciar o quão reduzido 

seu número é e o quão necessárias são mais pesquisas sobre formação leitora nessa vertente 

de estudo do desenvolvimento humano.  

Conforme mencionei anteriormente, embora o processo de formação leitora 

obviamente não se restrinja à escola, esta tem um papel tão mais importante quanto mais 

desfavorecida for a camada social dos sujeitos. Meus pressupostos são que a escola deve 

oferecer o ensino de leitura e de literatura, já que ela é o locus privilegiado na apresentação e 

mediação do saber, especialmente para os mais pobres, e que o professor de modo geral e o de 

português em particular têm papel fundamental nesse processo. Logo, interessei-me por 

investigar as visões, opiniões,  percepções que ele, professor, tem desse processo e de seu 

papel nele. Esse é um tema que ainda não foi suficientemente estudado, em que há muitas 

perguntas ainda por responder, conforme o levantamento que será apresentado a seguir 

evidencia.  

De acordo com Ferreira (2003), que elaborou um catálogo de dissertações e teses no 

campo da leitura, entre 1965 e 1979, há apenas 22 trabalhos. A partir de 1980, o número de 

estudos cresce significativamente. De 1980 a 1995, há 189 pesquisas. E, entre 1995 e 2000, o 

número de investigações eleva-se para 219, o que revela o crescente interesse pela leitura 

como objeto de estudo. 
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Ferreira classifica os trabalhos realizados a partir de 1980 em oito categorias de 

análise. A primeira delas é compreensão e desempenho em leitura, que conta com 150 

estudos. As pesquisas da segunda categoria – análise do ensino de leitura e proposta didática 

– discutem as condições de produção de leitura na escola, situações de leitura e projetos para 

a biblioteca. Dentre os 113 estudos dessa categoria, a maioria aborda o distanciamento do 

leitor em relação ao texto na escola e apenas alguns,  como é o caso de Piovesan (1999) e 

Uzeda (1992),  tratam de propostas escolares bem-sucedidas.  

A terceira categoria intitula-se leitor: suas preferências, hábitos, representações e 

histórias e conta com apenas 50 trabalhos. Nessa categoria, há pesquisas sobre a influência da 

escola e da família na formação do leitor. Nos estudos de Araújo (1999) e Marques (1999), 

por exemplo, a família é considerada o principal contexto de experiências prazerosas com a 

leitura. Já no trabalho de Perrotti (1999), a escola é indicada como o espaço mais favorável à 

formação do leitor. Nessa categoria de investigação, há estudos cujo enfoque é o de que as 

interações sociais têm papel fundamental na formação do leitor. Têm tal enfoque os trabalhos 

de Perrotti (1989), Facchini (1996), Simões (1999), Reyes (2000) e Grotta (2000).  

Uma quarta categoria elencada por Ferreira é professor e bibliotecário como leitor, 

que conta com 41 trabalhos sobre a qualificação e a necessidade de melhor formação desses 

profissionais. As outras categorias são: o texto de leitura em circulação na escola (25 

trabalhos); memórias da leitura, do leitor e do livro (18 estudos); concepção de leitura (5 

pesquisas); o estado do conhecimento sobre leitura (2 trabalhos). 

Na terceira categoria, é interessante observar o trabalho de Grotta (2000).  A autora 

investiga a formação de leitores através do relato autobiográfico oral de quatro adultos, 

professores universitários, à luz dos pressupostos vigotskianos. Entre tais pressupostos está o 

de que o homem se constitui sujeito através da mediação do outro, do signo, das interações 

sociais e de que a linguagem ocupa posição privilegiada na interação humana e na 

constituição do sujeito
13

.  

Grotta destaca a importância da mediação de outros leitores na constituição de cada 

sujeito. Ela conclui sua pesquisa ressaltando o papel da mediação do outro (seja ele uma 

pessoa concreta ou um autor) e da leitura na constituição do sujeito e salienta aspectos que 

influenciariam a formação do leitor, tais como os elogios e incentivos vivenciados na escola, a 

admiração nutrida pelo sujeito por alguém que seja modelo de leitor, a possibilidade de 

                                                         
13

 A concepção de leitura e formação leitora na perspectiva histórico-cultural de origem vigotskiana será 

abordada em maiores detalhes no terceiro capítulo.   
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conquistar apreciação do outro graças aos conhecimentos adquiridos pela leitura, o acesso a 

livros e a qualidade desses.   

Partindo do princípio de que toda interação com um objeto cultural acontece de forma 

mediada, Grotta conclui que a qualidade das mediações é um elemento fundamental na 

formação de sujeitos leitores:     

 

foram as relações sociais vivenciadas pelos sujeitos em torno da cultura 

escrita e a qualidade afetiva presente nessas relações que foram imprimindo 

um sentido afetivo à atividade de ler, aos objetos de leitura (livros, jornais, 

revistas) e a lugares de leitura (biblioteca, quarto, praça pública etc), 

transformando a atividade de ler em algo significativo para os sujeitos (2000, 

p. 161). 

 

Considerando que “a formação de um sujeito enquanto leitor também é marcada pela 

relação de complementaridade entre os aspectos afetivos e cognitivos que permeiam o 

desenvolvimento do ser humano como um todo”, Grotta verifica que, de fato, na história dos 

sujeitos entrevistados, afetividade e cognição “configu[ra]ram-se como elementos constantes 

e motivadores de suas práticas de leitura” (2000, p. 163).  

A pesquisadora ressalta que, entre seus sujeitos, as interações com a leitura de textos 

mediados pelo “outro” e perpassadas de forte vínculo afetivo não foram algo característico 

apenas da infância, não se deram somente no âmbito familiar e nem estiveram restritas a 

poucos mediadores. Especificamente  no espaço escolar, “durante a aprendizagem da leitura e 

da escrita, as relações afetivas que permeiam as interações dos sujeitos com a leitura 

começam a ser alimentadas através de elogios e incentivos às suas atividades intelectuais, 

principalmente através dos professores”  

No percurso escolar dos quatro sujeitos estudados por Grotta, principalmente a partir 

do 2º. segmento do ensino fundamental,  

 

os elogios do professor às suas redações, a valorização das idéias que 

expressavam em debates, o acompanhamento do mesmo às leituras que 

realizavam em comum, a indicação de leituras a partir do centro de interesse 

do aluno ou do conteúdo das aulas, o empréstimo de livros, os elogios aos 

seus progressos cognitivos, ou ainda, o recebimento de premiações são 

alguns exemplos de formas cognitivas de expressar afeto que estimularam os 

sujeitos desta pesquisa a ler e a ampliar seus referenciais de leitura (2000, p. 

166). 

  

Os sujeitos, que nutriam grande admiração por seus professores quanto à forma de ser, 

de pensar e de ler, desejavam se identificar com eles, o que buscavam por meio da leitura dos 

mesmos títulos lidos ou citados por seus professores, da imitação de suas formas de ler e do 
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valor que atribuíam à leitura. Em outras palavras, os referidos professores configuravam-se 

como modelos de leitores. Os docentes angariavam a admiração dos sujeitos por seus 

conhecimentos e por sua relação muito positiva com o saber e a leitura. 

Feita esta síntese do trabalho de Grotta, passarei aos estudos da década seguinte.  

 Não localizei nenhum catálogo das pesquisas realizadas entre 2001 e 2010.  

Naturalmente, não seria possível, no âmbito desta investigação, fazer um levantamento 

exaustivo das dissertações e teses no campo da leitura defendidas de 2001 até 2010 em todo o 

Brasil. Realizei, porém, um levantamento minucioso dos trabalhos sobre a temática da leitura 

disponíveis nos bancos digitais de dissertações e teses de quatro universidades do sudeste do 

Brasil – a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) – nas áreas da Educação, Linguística Aplicada, Letras e 

Literatura e Ciência da Informação
14

. Para a busca e revisão dos estudos, realizada entre 

janeiro e abril de 2011, utilizei os termos formação, leitores, leitura, letramento, 

meios/camadas populares e saberes docentes.  

 O número de trabalhos nessas instituições confirma a tendência de crescimento muito 

significativo do interesse pela temática da leitura e, mais especificamente, da formação de 

leitores
15

. No entanto, o número de estudos com objetivos semelhantes aos de minha pesquisa 

de doutorado foi bastante reduzido: apenas cinco. Depois de localizar 164 trabalhos sobre 

leitura, selecionei 25 que julguei relevantes para meu projeto de investigação. Adicionei a tais 

estudos o meu próprio (RENESTO, 2009), o que fez esse total elevar-se para 26.  

 Treze trabalhos tiveram por objeto a formação leitora da perspectiva dos próprios 

alunos e/ou (não) leitores. Tais alunos foram sujeitos dos estudos de Alcântara (2009), Alves 

(2008b) Araújo (2001), Dias (2009), Oliveira (2009), Paschoal (2009), Platzer (2009), 

Pinheiro (2006), Machado (2003), Melo (2007), Silva (2006),  Soares (2009b) e do meu. 

Treze estudos – Alves (2008a), Bezerra (2010), Castro (2007), Feitosa (2009), Klebis (2006), 

Kissilevitc (2009), Monteiro (2006), Nagata (2010), Oliveira (2008), Oliveira (2009), Pereira 

(2004), Torquato (2003) e Zappone (2001) – examinaram as percepções, práticas e saberes 

dos professores sobre leitura. Mas apenas cinco desses treze estudos tiveram objetivos 

                                                         
14

 A opção pelas universidades do sudeste levou em conta que os sujeitos da presente investigação atuavam na 

região metropolitana de São Paulo. 

 
15

 Foi possível notar também que as pesquisas vêm se diversificando. Excetuei os trabalhos sobre formação 

leitora de caráter histórico, sobre hipertexto, os de educação infantil, leitura em língua estrangeira ou que 

tratassem de especificidades da alfabetização, da formação leitora em escolas privadas apenas ou em escolas 

muito distantes da região sudeste.  
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relativamente mais próximos daqueles de meu projeto de pesquisa e tiveram os professores 

como sujeitos. Foram eles: Bezerra (2010), Oliveira (2008), Feitosa (2009), Klebis (2006) e 

Nagata (2010). O fato de os professores serem sujeitos me parece relevante porque há uma 

diferença entre depreender quais são as percepções e saberes dos professores (a partir das 

falas de alunos ou da observação de práticas docentes) e dar aos docentes voz para que eles 

exponham seus pontos de vista. Em outras palavras, há uma diferença entre: o discurso que se 

faz sobre o professor, sua prática de ensino; e o discurso do próprio docente sobre sua prática, 

percepções e saberes.   

 Nesta revisão, primeiramente, tratarei dos estudos que tematizam a formação leitora 

do ponto de vista dos alunos para, apenas depois, discutir as pesquisas cujos objetos são as 

concepções, práticas e saberes dos professores. Num terceiro momento, abordarei, dentro 

desse segundo grupo de estudos, especificamente os trabalhos que têm os professores por 

sujeitos.   

Alves (2008b) estudou a trajetória de leitura de jovens no ensino médio de uma escola 

pública de São Paulo considerados bons leitores pelos professores. Por ser comum ouvir-se 

dos docentes que as crianças,  no início da escolarização, adoram ler,  mas depois afastam-se 

das atividades de leitura, tal estudo buscou compreender como os jovens adquirem e mantêm 

seus comportamentos de leitores. Durante entrevistas, os sujeitos relataram suas histórias de 

leitura. As análises foram norteadas pelos seguintes aspectos: o início e os primeiros contatos 

com a leitura; os motivos para a leitura; o acesso e o incentivo à leitura; o que leem, por que e 

para que leem. Os resultados evidenciaram “a necessidade de implementação de políticas 

públicas de incentivo à leitura que sejam efetivamente voltadas à formação de comunidades 

de leitores, para que sejam ampliadas as possibilidades de socialização dessa e de outras 

práticas culturais, o que resultará em maior abrangência das opções de leitura”.  

 Dias (2009), Silva (2006) e Pinheiro (2006) dedicaram-se ao estudo da formação do 

leitor de literatura, analisando as falas de alunos do ensino fundamental. As três pesquisadoras 

propuseram a revisão das práticas de leitura em sala de aula, para aumentar a autonomia dos  

leitores de modo geral. Mais especificamente, as três autoras defendem a revisão de tais 

práticas: para que se compreenda a leitura como uma ação que rompe com o já lido e que 

instiga o pensamento (DIAS, 2009); para que se ampliem os conhecimentos dos adolescentes 

sobre o campo da leitura literária, a fim de oferecer-lhes critérios para construírem seu cânone 

pessoal (SILVA, 2006); e para que literatura não seja reduzida a um dispositivo que pretende 

orientar os indivíduos a se comportarem de um determinado modo na escola e na sociedade, 

para que o leitor formado pela escola não leia apenas o que é permitido, seguindo os valores 
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transmitidos por ela, que são veiculados principalmente pelo livro didático, o qual guia as 

práticas de leitura na sala de aula (PINHEIRO, 2006). 

Também Araújo (2001) fez críticas ao caráter de controle e homogeneização presente 

no ensino de leitura na escola. Após investigar a construção de sentido na leitura de dois 

grupos de alunos do ensino fundamental, Araújo concluiu que o conhecimento de mundo e a 

experiência vivencial ampliam a competência em leitura, mesmo em alunos que não tenham 

contato constante com o texto escrito. Entretanto, a homogeneização das práticas de leitura na 

escola e seu distanciamento da realidade social do aluno, em especial daquele de famílias 

pobres, aliada à resistência por parte dos professores em aproveitar a criatividade dos alunos 

que advém de suas experiências acarreta a formação de decodificadores, mas não de leitores. 

A pesquisadora defende que se utilizem textos vinculados às atividades discursivas e às 

práticas sociais dos alunos com vistas a formar alunos-leitores.  

Platzer (2009) investigou as trajetórias de envolvimento de crianças de 11 anos com a 

leitura, as quais trazem um universo de significados, experiências e vivências frequentemente 

distantes daquelas legitimadas pelo cânone escolar. A autora defende a revisão não apenas da 

premissa de que crianças de menor poder aquisitivo não leem, mas também do próprio 

conceito de leitura.  

Se os estudos de Dias, Silva, Pinheiro, Araújo e Platzer, citados acima, criticam o 

controle exercido sobre a leitura pela escola, os trabalhos de Alcântara (2009), Oliveira 

(2009) e Paschoal (2009), que tratam de projetos de leitura com abordagem sociocultural, 

ressaltam os benefícios da liberdade presente na apropriação da leitura na perspectiva da 

negociação de sentidos para a formação de leitores. O trabalho de Alcântara (2009), realizado 

com alunos do quinto ano, indica a importância de se considerar o ato de ler uma atividade 

inscrita em tramas complexas que envolvem diversos diálogos (entre os alunos, destes com os 

textos e a família, o entorno e as instituições culturais) e a importância do diálogo como 

método e atitude da construção colaborativa. Alcântara defende também o papel positivo da 

rede de leitura para a formação leitora e a superação do isolamento cultural a que muitas 

crianças estão expostas. A pesquisa de Oliveira (2009) evidencia a importância da negociação 

de sentidos como conceito correlato à mediação cultural dialógica nos processos de 

significação vinculados com o protagonismo cultural. Paschoal (2009) explorou o conceito de 

mediação cultural dialógica a partir de oficinas de leitura com crianças e adolescentes em 

situação de abrigo. Concluiu que tal mediação, ao favorecer a singularização desses sujeitos, 

permitiu a emergência de valores e significados para textos e contextos, para leitores e 

mediadores, os quais se apresentaram como protagonistas culturais. 
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Para se contrapor ao distanciamento da realidade do aluno, apontado por Araújo 

(2001) e Platzer (2009), interessante mencionar o trabalho de Soares (2009b), que investigou 

a leitura literária de obras marginal-periféricas na escola e concluiu que o valor maior de tais 

obras reside na representatividade social e na apropriação da escrita por grupos historicamente 

desfavorecidos, o que ocasionaria identificação pelo leitor, aluno de escolas de periferia.  

No entanto, utilizar obras relacionadas à realidade social do aluno não significa ater-se 

exclusivamente a elas. Conforme Platzer (2009), é necessário ampliar também o acesso dos 

alunos a outras práticas de leitura da cultura letrada. Melo (2007) partilha da mesma opinião, 

alertando que, apesar das disposições e estratégias familiares e escolares que favorecem a 

formação leitora de jovens dos meios populares, ainda é preciso investigar as dificuldades de 

acesso a certas práticas letradas ou modos de inserção numa determinada cultura escrita, tanto 

nas famílias quanto na escola. Para compreender as disposições leitoras de jovens de meios 

populares, Melo investigou as dinâmicas intrafamiliares, as práticas de socialização primária e 

os investimentos familiares mobilizadores do sucesso escolar e da inserção de tais jovens em 

práticas de leitura. Contrariando as teses que indicam a omissão de famílias pobres no 

acompanhamento da escolarização de suas crianças, neste estudo, as mobilizações familiares 

se destacam como um dos fatores de superação das barreiras dos condicionantes sociais ou 

empecilhos de acesso a bens culturais. Através da escola, as famílias procuram a incorporação 

de um capital cultural que lhes parece negado às camadas populares. 

O estudo de Machado (2003) contribui para compreender alguns dos fatores que 

dificultariam o acesso dos alunos das camadas populares a certas práticas letradas: a 

sacralização da literatura, a não apropriação das regras que regem o campo da leitura e o tipo 

de mediação da obra literária que se faz na escola pública. Na ocasião, ela teve oportunidade 

de comparar como um mesmo projeto havia sido implementado nesses dois estabelecimentos 

de ensino. A autora analisou o que sujeitos entre 10 e 14 anos leem e como interagem com 

livros de literatura em dois contextos escolares distintos: o de uma escola privada e aquele de 

uma pública. Machado constatou que havia diferenças nas atividades desenvolvidas nas duas 

escolas, diferenças essas possivelmente vinculadas às distintas representações da leitura 

literária nos meios sociais dos alunos:  

 

as diferentes ações que se observam em sala de aula e na biblioteca parecem 

estar direta e visivelmente ligadas às representações da leitura literária que 

se constroem em um e outro meio social. Um o da familiaridade, de 

tendência dessacralizadora porque passível de intervir no movimento de 

circulação das obras e da vida literária da qual participa; outro o do 

distanciamento, que tende à sacralização da leitura literária, pelo fato de ser 
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a escola o pólo exclusivo de circulação da literatura naquele meio social. 

(2003, p. 251)  

 

 Machado também concluiu que a mediação da leitura na escola pública por ela 

observada caracterizava-se pelo temor de prejudicar o prazer na leitura e tinha um caráter 

mais superficial e quantitativo:   

 

[...] As formas de condução e mesmo as propostas de trabalho efetivo a 

partir da leitura literária, na escola pública, aparecem revestidas de um 

receio de se infringir a leitura-prazer. O instrumento prova aparece nesse 

contexto, paradoxalmente, como um modo de verificação de leitura literária 

que se exime de interferir no seu processamento [...] Segundo essa 

representação da leitura literária, deve-se aproximar somente 

superficialmente da experiência individual, sem que se quebre o encanto 

construído na atividade solitária do leitor que deve ser sempre prazerosa com 

o texto, por isso a "eficácia" do instrumento, através do qual se pode 

controlar sem necessariamente falar da literatura. Outros procedimentos 

mediados inscrevem-se também nessa tendência para a qual tudo é passível 

de validação escolar quando se trata de literatura, importando mais o que se 

lê, em termos quantitativos, do que o como se lê aquilo que se lê. (2003, p. 

252)  

 

 Já na escola particular observada pela pesquisadora,  a mediação da literatura estava 

embasada no labor, e não apenas no prazer de ler, labor esse que também produz prazer: 

 

Na escola particular, os investimentos caminham em outro sentido, tendo em 

sua base não só a leitura prazer, mas o labor que a sustém. Resenhas e mais 

resenhas, leituras-produtos oralizados e escritos mas não acabados, 

significam o início que será dado à visibilidade institucional de "trabalho" – 

prazeroso, lento e difícil – com a leitura literária, na feira aberta à 

comunidade, somente depois de exaustivamente burilado pelas formas de 

escolarização "crítica" da literatura, que se realizam na escola. (2003, p. 252) 

 

Adianto que os dados da presente investigação corroboram os achados de Machado 

sobre essa superficial mediação da leitura na escola pública, o que discutirei oportunamente 

em maiores detalhes
16

.  

Alves (2008b) investigou o papel do professor como agente motivador para o 

aprendizado e o desenvolvimento de práticas de leitura e, mais especificamente, o uso de 

estratégias cognitivas no ato da leitura. Concluiu que a motivação para a leitura deve ser 

respaldada em tais estratégias. Os professores utilizam algumas estratégias cognitivas, mas 

estão desprovidos de embasamento teórico que possibilita uma condução mais efetiva das 

                                                         
16

 Por esse motivo é que a tese de Machado acabou sendo, durante a escrita final da tese, apresentada em maiores 

detalhes. Ou seja, não procurei nos dados de minha pesquisa a confirmação da tese de Machado. Ao contrário, 

foram os dados que me levaram a retomá-la mais atentamente.  
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aulas de leitura. As conclusões de Alves também dialogam com os achados de minha 

pesquisa, que apontaram fortemente para precariedade teórica e procedimental de uma parcela 

significativa dos sujeitos estudados.  

Em suma, os doze estudos revistos acima indicam que há controle e homogeneização 

da leitura na escola, que se faz necessária uma revisão das práticas e do conceito de leitura, 

que a negociação de sentidos pode ser muito profícua para a formação leitora, que há um 

distanciamento entre a leitura na escola e a realidade social do aluno, que ainda é preciso 

estudar como favorecer o acesso dos alunos das camadas populares a certas práticas letradas, 

que há falta de embasamento teórico por parte do professor para o uso de estratégias 

cognitivas e que há diferenças na forma de mediação da leitura na escola privada e na pública, 

o que poderia redundar numa sonegação de acesso dos alunos desta a certas práticas letradas.  

Aos doze estudos revistos acima, adiciono a minha pesquisa de mestrado (RENESTO, 

2009), cujos resultados sintetizo a seguir.  

Conforme apontei antes, minha investigação teve por objeto a constituição leitora de 

jovens nas camadas populares. A coleta de dados para análise consistiu de entrevistas com 13 

sujeitos entre 17 e 31 anos, usuários de uma biblioteca comunitária em Cidade Tiradentes, 

bairro com um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de São 

Paulo. Inicialmente, busquei investigar a constituição de leitores literários. Uma vez em 

campo, alarguei o espectro de investigação para outros leitores. Os resultados evidenciaram 

que o processo de constituição leitora não foi homogêneo, linear nem tampouco mecânico. Ao 

contrário, ele foi possível graças a configurações sempre singulares de fatores 

interdependentes que contribuíram para a gênese do interesse por ler. Dentre tais fatores 

estiveram: a frequência de acesso a material impresso e sua qualidade; o poder de 

entretenimento desse material, em especial na infância; a identificação com a temática de 

algumas obras, e, por outro lado, o caráter exótico de outras obras; uma relação positiva com 

o saber e a percepção de si como excelente aluno; e, acima de tudo, as oportunidades de 

contato com leitores mais experientes.  

 O convívio com leitores mais maduros deu-se em diferentes configurações de 

âmbitos, os quais assumiram diversos graus de importância na constituição leitora de cada 

um.  A maior parte dos sujeitos que tiveram oportunidade de conviver com tais leitores mais 

experientes durante a infância e adolescência na família, na escola básica, entre os vizinhos, 

namorados, ou no grupo de estilo tornaram-se leitores literários. Para os outros sujeitos – a 

que se chamou leitores – que não conviveram com leitores mais experientes ou o fizeram 

mais raramente, o desenvolvimento de práticas de leitura deu-se mais tardiamente, a partir dos 
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17 anos, quando encontraram tais mediadores mais experientes na biblioteca comunitária – 

fundada e gerida por um movimento social – e se envolveram em projetos de transformação 

social, o que favoreceu o desenvolvimento do prazer e do sentido de saber. 

Passemos agora aos treze estudos que tematizaram as percepções, práticas e saberes 

dos professores sobre leitura.  

Kissilevitc (2009) pesquisou o que os professores do ensino fundamental das diversas 

áreas de conhecimento pensam sobre a leitura, o uso das estratégias de leitura pelos alunos e 

se essas estratégias têm contribuído para o desenvolvimento de leituras autônomas. Os 

resultados indicaram que a leitura e as estratégias leitoras são tratadas de modo fragmentado e 

ainda não constituem instrumentos para a inserção participativa dos alunos no mundo 

contemporâneo. Também Pereira (2004) se dedicou à análise das estratégias do ensino de 

leitura pelos professores. A autora apontou a necessidade de aprofundamento das discussões 

sobre o uso de estratégias conscientes do ensino de leitura para compreensão, interpretação e 

extrapolação de textos.  

Para investigar as práticas e concepções sobre leitura, Castro (2007) e Monteiro (2006) 

elegeram como sujeitos não os professores do ensino fundamental II e do ensino médio, como 

a presente pesquisa fez, mas os formandos em Letras, ou seja, futuros professores, no caso de 

Castro, e alfabetizadoras aposentadas, no de Monteiro. Castro (2007) objetivou lançar luz 

sobre o “encaminhamento didático-pedagógico” que tais futuros professores dariam a suas 

aulas. A pesquisadora organizou as concepções de leitura em tradicional, estruturalista, 

cognitivista, interacional e discursiva. Concluiu que, isoladas ou combinadas, tais concepções 

reproduzem um discurso pedagógico que tem como principal fim observar falhas nos textos. 

Monteiro (2006), que pesquisou os saberes e práticas de alfabetizadoras bem-sucedidas que 

atuaram nas décadas de 1950 a 1980, concluiu que, apesar das situações bem heterogêneas, o 

êxito escolar dos alunos decorreu da autonomia das professoras para organizar práticas de 

ensino que assegurassem a aprendizagem, considerando que toda criança tinha capacidade de 

aprender e rejeitando qualquer discriminação.   

 As conclusões dos trabalhos de Zappone (2002) e Torquato (2003) aproximam-se no 

que concerne as múltiplas influências exercidas sobre os saberes dos professores sobre leitura. 

Torquato (2003) investigou a relação entre as concepções de leitura e de ensino de leitura 

subjacentes aos documentos oficiais da rede pública e à prática de ensino de cinco docentes. 

Concluiu que o fazer dos professores não pode ser associado a uma única fonte de 

construção/divulgação de saberes, visto que sua prática mostra a recuperação de saberes 

relativos à leitura construídos tanto no campo acadêmico quanto em suas experiências de vida 
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como alunos e como professores.  Zappone (2002) analisou relatórios de professores sobre 

suas aulas de leitura no ensino fundamental e médio, com o objetivo de compreender o 

processo de construção do saber de leitura do professor. A pesquisadora observou que o(s) 

saber(es) de leitura dos professores são construídos como um grande mosaico, no cruzamento 

das teorias de leitura e de outras influências, dentre as quais se destacaram: determinadas 

imagens sociais de leitura presentes na mídia; os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); 

e  propostas didáticas de catálogos de editoras e revistas de divulgação pedagógica, como a 

revista Nova Escola (publicação da Editora Abril). Zappone concluiu que o saber de leitura do 

professor é um saber mediado e que alunos e professores, na qualidade de instâncias sociais e 

históricas, estão sujeitos a modos de ler e a formas de compreender a leitura que são, de certa 

forma, coletivos, já que resultam de influências que vão se cruzando até compor um todo que, 

por sua vez, também muda ao longo do tempo.  

 A respeito dos estudos de Torquato e Zappone, cabem desde já duas reflexões 

relacionando-os com a presente pesquisa: a primeira delas é que eles ampliam a visão que 

Tardif tem dos saberes dos professores e, nesse sentido, dialogam muito fortemente com os 

dados por mim obtidos; a segunda é que tais estudos incorporam a tais saberes a questão das 

vozes do senso comum, algo que também emergiu fortemente os dados de minha 

investigação.  

 Tratemos agora do subgrupo de cinco estudos cujos sujeitos são os próprios 

professores de língua portuguesa.  

Os trabalhos de Feitosa (2009) e Bezerra (2010) apresentam, em seus resultados, duas 

ordens de fatores (intrínsecos e extrínsecos à escola) que dificultam a implementação de uma 

prática de ensino diferenciada – mais consistente com as opões teóricas do professor, no caso 

de Bezerra, e mais lúdica, no de Feitosa. Ambas as pesquisas contribuem para uma 

perspectiva de não culpabilização da figura do professor. Segundo Bezerra (2010), faz-se 

necessário relativizar as expectativas quanto ao papel dos professores e da escola, que têm 

sido superestimadas no conjunto de ações que a sociedade deve implementar para que a 

qualidade do ensino melhore significativamente. A pesquisadora empreendeu uma 

investigação motivada pelo conflito que ela mesma vivenciou em decorrência do 

descompasso entre opções teóricas conscientes e a prática de ensino que conseguia de fato 

implementar em suas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental II e no ensino médio. 

Concluiu que, nas situações de sala de aula, interferem elementos de ordem subjetiva, que 

envolvem conhecimentos e características pessoais dos professores, seus valores, crenças, 

necessidades e desejos, os quais determinam modos peculiares de avaliar o contexto, agir e 
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reagir às contingências do dia a dia. Mas interferem também questões de ordem objetiva: 

frequentemente o contexto da sala de aula não favorece o trabalho focado em leitura e 

produção de texto, devido a vários fatores (número elevado de alunos e dificuldade de 

acompanhamento particularizado; necessidade de gerir demandas individuais e coletivas; 

dificuldades para manter certa ordem necessária em atividades complexas e significativas; 

interesses pessoais divergentes e às vezes conflitantes; recursos materiais escassos ou 

precários; tempo acelerado para gerir inúmeros procedimentos não diretamente relacionadas 

ao ensino e aprendizagem).  

 Feitosa (2009) propôs-se a refletir sobre as práticas de leitura de textos literários no 

ensino fundamental e, mais especificamente, sobre por que o professor de língua portuguesa 

sente dificuldade em implementar uma prática de leitura de textos literários de uma 

perspectiva mais lúdica e prazerosa. Os resultados obtidos apontam que tal dificuldade 

decorre de uma gama de fatores intrínsecos e extrínsecos à escola, a saber: o educador cultiva 

crenças arraigadas em nossa sociedade, segundo as quais as crianças não gostam de ler, em 

especial os clássicos; está limitado por uma deficiente formação inicial e contínua e também 

por prática insuficiente de leitura. Entre os fatores de ordem mais ampla que engendram uma 

prática pedagógica que não possibilita à criança desenvolver uma maior intimidade com os 

livros e a leitura, Feitosa cita um entrave endêmico no interior das escolas (a falta de recursos 

físicos e humanos, especialmente nos espaços propícios para a leitura, como a biblioteca) e a 

resistência velada dos alunos à obra literária, já que os educandos, em face das transformações 

sociais, tecnológicas e culturais recentes, teriam construído uma nova relação com a leitura e 

a literatura.  

 Klebis (2006) entrevistou professores para compreender como os vínculos entre 

sujeitos e livros são construídos ao longo do processo de formação de leitores. Constatou  que 

as escolas públicas estaduais vêm formando leitores que não leem, isto é, “não-leitores”, 

devido ao  “excesso de práticas utilitaristas de leitura e ao trato negligente dado à construção 

das relações entre leitores e livros ao longo do processo de escolarização”, no entendimento 

de que a escola deva priorizar o “desenvolvimento” das competências de leitura, ainda que em 

detrimento do “envolvimento” entre leitores e textos. Assim, a escola, ao invés de promover a 

aproximação entre os sujeitos e os objetos culturais, em alguns casos, contribui para seu 

afastamento. Klebis aponta também a herança que a escola carrega segundo a qual as relações 

entre livros e leitores devem ser controladas pelas instâncias de poder que determinam os 

critérios de utilização dos livros e textos, as interpretações e leituras possíveis ou 

“verdadeiras” e as formas “corretas” ou “adequadas” de ler. Para o autor, há necessidade de se 
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investir tanto no desenvolvimento objetivo das competências e habilidades necessárias à 

leitura, quanto no envolvimento subjetivo entre leitores e livros. 

Oliveira (2008) aplicou questionários a 87 docentes com o objetivo de traçar o perfil 

médio do professor de língua portuguesa da rede pública da cidade de São Paulo. Numa 

segunda etapa, entrevistou quatro desses professores sobre sua formação leitora, e também 

observou suas aulas de literatura. Os quatro sujeitos tinham um nível socioeconômico baixo 

na família de origem, pais e mães pouco escolarizados e pouco material impresso em casa. 

Em suas conclusões, a autora aponta que a existência de uma ética do correto e da disciplina 

na família de origem foi determinante para o êxito escolar dos professores, que a presença de 

“figuras marcantes do ponto de vista das relações com a leitura e com os livros foi 

determinante para seu desenvolvimento como leitores literários” e que “a consciência de seu 

próprio processo de formação e da posição que ocupam como sujeitos de suas leituras têm 

consequências em suas práticas docentes e em seu posicionamento perante os alunos” (2008, 

p.7). 

Oliveira avalia que a simples presença de capital cultural objetivado na família não foi 

suficiente para sua apropriação. Para que acontecesse a transmissão de disposições que 

conduzissem ao êxito escolar e a práticas de leitura, foram necessárias configurações 

familiares que possibilitassem a transmissão de um certo desejo pelo conhecimento e pelo 

saber. Tal desejo não adveio do fato de a família dispor de capital cultural incorporado ou de 

os pais serem leitores ou terem mais escolaridade, mas pareceu residir em um interesse pela 

cultura de modo geral. Esse interesse não esteve necessariamente voltado à cultura escrita, 

mas pôde aparecer nas práticas da própria cultura oral. 

Entre as figuras marcantes do ponto de vista da leitura, dois dos três leitores literários 

pesquisados por Oliveira relataram ter se identificado com ao menos um professor no ensino 

básico e outro na faculdade, professores esses com os quais desenvolveram relações fecundas 

do ponto de vista intelectual e das práticas de leitura literária. O mesmo aconteceu com a 

terceira leitora, mas apenas na faculdade.  

Por um lado, o estudo de Oliveira aponta para a importância de ambos os contextos – 

o familiar e o escolar – para a formação leitora dos sujeitos. Por outro, ao indicar a 

importância que os docentes do ensino superior tiveram – especificamente na faculdade de 

Letras – para a formação dos sujeitos, aponta para a precariedade da formação leitora na 

escola básica, e seu consequente adiamento. Deu-se, assim, uma constituição leitora mais 

tardia desses docentes.   
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Nagata (2010) investigou a situação do ensino de literatura hoje, por meio de 

questionários respondidos por cinco professores atuantes no ensino médio, os quais relataram 

como vêm lidando com tal ensino. Os questionários seguiram três eixos de discussão: a 

formação, a prática e o objeto. Em relação à prática, os sujeitos afirmam enfrentar 

dificuldades, principalmente para aplicar os conhecimentos advindos da formação 

universitária, já que a realidade em que estão inseridos é diferente do que supunham durante a 

formação. Outras dificuldades estão relacionadas a alunos desinteressados e falta de definição 

dos objetivos do ensino literário. Embora os professores tenham clara para si a importância de 

se ensinar literatura hoje, não têm conseguido demonstrar tal importância para seus alunos. 

Além disso, os sujeitos ainda têm dúvidas quanto ao como ensinar. Dentre as dificuldades, 

apontam especialmente o desinteresse dos alunos pela literatura, pela leitura, pela aula. Disso 

resulta uma busca do como evidenciar a importância da literatura, superando o abismo que 

separa os leitores de quadrinhos, revistas e best-sellers dos clássicos. Além disso, há 

dificuldades relacionadas ao excesso de responsabilidades, escassez de tempo para realizar 

um bom trabalho e às tentativas de conciliação das exigências da escola, dos pais e dos alunos 

com a perspectiva teórica assumida. 

Nagata propõe três das quatro perguntas que meu projeto de pesquisa pretendeu 

inicialmente fazer: o que é literatura, para quê e como ensiná-la. Quanto ao que é literatura, 

os professores apresentam (tentativas de) definições bastante amplas, que indicam que veem 

literatura como arte e não como disciplina escolar.  Quanto ao para quê, os sujeitos defendem 

que o ensino da literatura pode reverter a aversão que os  alunos têm a ela, o que construiria 

leitores, contribuindo para sua educação. Dizem também que tal ensino propiciaria 

conhecimento histórico, oportunidades de reflexão sobre a vida, a história, a sociedade, o que 

ampliaria a visão que o aluno tem da realidade. Incitaria ainda a busca por perguntas e 

respostas, a qual aumentaria a criticidade e o autoconhecimento dos alunos. Quanto ao como 

ensinar literatura, os professores indicam 

 

a necessidade de mostrar aos alunos o prazer da leitura por lazer, despertar 

nos alunos a curiosidade pelo desconhecido, enfim seduzi-los. Trabalhar com 

seriedade lúdica, focando nos clássicos, falando da sua relevância, não 

somente histórica ou ideológica, mas também estética e reflexiva, 

respeitando autores, obras e tempo. Indicam também que é preciso 

inicialmente identificar o perfil das turmas, analisar as produções dos alunos, 

verificar o repertório de leitura deles, enfim, buscar elementos que possam 

ser indicadores de possibilidades de provocação aos alunos. E, durante as 

aulas é importante [...] instigar a participação dos alunos no processo, ser a 

ponte entre os alunos e a Literatura, para transformar o jovem em um 
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multiplicador. Após as aulas, refletir, buscar suas próprias respostas, planejar 

e replanejar a prática a partir do conhecimento teórico. (2010, p. 223) 

 

 Em suma, os pesquisadores do segundo grupo de estudos revistos apontam:  a 

deficiência do uso de estratégias de leitura e a necessidade de aprofundamento das discussões 

sobre elas; um discurso pedagógico entre futuros professores que tem como fim maior 

verificar falhas nos textos; o sucesso de alfabetizadoras que acreditavam na aprendizagem de 

todas as crianças; a sobreposição de influências no saber do professor sobre leitura. No 

subgrupo de investigações em que os professores foram os sujeitos, os trabalhos: apontam a 

necessidade de levar em conta duas ordens de fatores – subjetivos e objetivos – que 

interferem na prática pedagógica com a leitura; recomendam que se invista não apenas no 

desenvolvimento de competências e habilidades, mas também no envolvimento subjetivo 

entre leitores e livros; indicam que a consciência do processo de formação leitora do professor 

e da posição que ocupam como sujeitos de suas leituras repercute sobre suas práticas 

docentes; apontam ainda que os professores não têm conseguido demonstrar para seus alunos 

a pertinência da aprendizagem e prática de leitura de literatura.  

Feita esta breve exposição do quadro de estudos sobre leitura no Brasil, percebe-se 

que, embora o número de pesquisas sobre a formação de leitores tenha continuado a se elevar 

significativamente, o que revela o crescente interesse pelo tema da leitura e da formação 

leitora, ainda é reduzido o número de trabalhos que abordam especificamente as concepções 

que os professores têm sobre tal processo e que têm os professores por sujeitos.  

Perguntei-me se encontraria o mesmo tipo de resultado apresentado por Nagata em 

professores atuantes no ensino fundamental II e no ensino médio da cidade de São Paulo, se 

enfocasse principalmente o ensino de leitura e literatura aos alunos das camadas mais 

empobrecidas da população. Questionei-me ainda se estaria presente na prática dos 

professores uma mediação de literatura numa perspectiva mais superficial da leitura por 

prazer, a exemplo do que evidenciou o estudo de Machado (2003). Indaguei-me também se 

haveria uma tendência à facilitação, em face de uma crença na baixa viabilidade ou na não 

utilidade de um trabalho mais complexo/exigente com alunos mais pobres, conforme 

evidenciaram relatos de leitores em Renesto (2009).  

Interessante enfatizar que, dos vinte e seis estudos sobre formação leitora conduzidos 

de 2001 a 2010 que julguei relevantes para meu projeto de investigação, apenas quatro  foram 

conduzidos da perspectiva da psicologia histórico-cultural. São eles: Alcântara (2009), Klebis 

(2006) e Kissilevitec (2009), além do meu, Renesto (2009).  Tal número tão reduzido 

evidencia a importância e originalidade da presente pesquisa.  
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Para pensar a respeito das práticas docentes e do posicionamento dos professores 

perante os alunos, questão da qual fala Oliveira (2008), julguei interessante recorrer a Rego 

(1994, 1998), que, interessada em compreender a visão de educadores sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem,  realizou pesquisa em que solicitou aos professores que 

explicassem a origem das diferenças individuais entre seus alunos a partir da questão “Cada 

pessoa tem características próprias e diferentes modos de ser e de pensar, capacidades, 

valores, comportamentos etc. Qual seria a origem dessas diferenças?”. De uma amostra de 

172 professores, 14,5% atribuiu a origem da singularidade humana a fatores internos (dons, 

aptidões, caráter, destino, sorte, composição genética), 20,9% atribuiu-a exclusivamente a 

fatores externos (as pressões do meio) que moldam o indivíduo inexoravelmente e 50% da 

amostra atribuiu-a a uma justaposição de fatores inatos e adquiridos
17

. Tal justaposição não 

corresponde ao paradigma sócio-interacionista, mas a uma somatória de explicações inatistas 

e ambientalistas, o que configura uma concepção de dupla determinação do indivíduo.  

 Essas visões dos professores sobre a origem da singularidade humana sugerem 

determinadas concepções de homem e de mundo, às quais subjaz a ideia que o professor faz 

do aluno e da possibilidade ou não de aprendizagem e transformação desse indivíduo. Em 

outras palavras, elas revelam qual é o papel da educação na opinião desses professores. Tanto 

posições inatistas quanto ambientalistas (e também a justaposição dos dois tipos) parecem 

eximir a escola e o professor de seu papel de favorecer o desenvolvimento humano, em 

especial quando se trata de crianças das camadas populares:  

 

Se na abordagem inatista os problemas relativos ao fracasso e à evasão 

escolar são de exclusiva responsabilidade do aluno, nessa perspectiva 

[ambientalista] o quadro se inverte. As causas das dificuldades do aluno são 

atribuídas ao universo social, como a pobreza, a desnutrição, a composição 

familiar, ao ambiente em que se vive, à violência da sociedade atual, à 

influência da televisão etc. Parece que em ambos os casos a escola se isenta 

de uma avaliação interna e não se vê como promotora, ainda que não 

exclusiva, do fracasso (ou sucesso) escolar [...]. Ela se vê, assim, 

desvalorizada e isenta de cumprir o seu papel de possibilitadora e 

desafiadora [...] do processo de constituição do sujeito do ponto de vista de 

seu comportamento de um modo geral e da construção dos conhecimentos 

(REGO, 1998).  

 

Ainda de acordo com Rego, o ideário dos professores pesquisados é reflexo não 

apenas das crenças do senso comum, mas também da literatura utilizada em sua formação 
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 A somatória das percentagens não corresponde a 100 porque parte das redações dos professores eram 

incompreensíveis e tiveram de ser desconsideradas.  

 



 43 

prévia e contínua. 

Quando se tenta compreender os casos excepcionais de formação leitora, o senso 

comum também recorre frequentemente a visões inatistas, as quais atribuem papel de pouca 

relevância à mediação do professor e da escola. Na perspectiva histórico-cultural, que 

imprime muito valor ao papel do outro, do signo e da cultura como mediadores da relação do 

sujeito com o mundo, a educação, a escola e o professor assumem um papel fundamental 

(REGO, 2003). As características singulares do indivíduo estão relacionadas à apropriação 

ativa do legado de seu grupo cultural. Sua subjetividade não resulta de fatores isolados, mas 

das múltiplas influências que recebe, as quais não são assimiladas pelo indivíduo de modo 

passivo. Ele se constitui de modo dialético via inúmeras interações sociais, recebendo 

informações e influências de diferentes mediadores que compõem sua família, grupo escolar, 

os meios de comunicação e os instrumentos culturais (PINO, 2000, 2005; REGO, 1995). 

Também “a arte é o social em nós”, ou seja, é uma atividade de fundo social por meio da qual 

o ser humano se forma e interage com seus semelhantes e com o mundo (VYGOTSKY, 

1999). 

A temática das concepções que os professores têm sobre a formação (ou não) de 

leitores relaciona-se com a das concepções que se tem sobre as dificuldades de aprendizagem 

ou o fracasso escolar, motivo pelo qual, durante a revisão bibliográfica sobre formação 

leitora, também selecionei cinco trabalhos que tratam da segunda temática e que pareceram 

relevantes para a  minha pesquisa. São eles Carvalho (2001), Osti (2004, 2010), Cores (2010) 

e Mendonça (2007).  

Apresento a seguir breve resumo desses estudos. Carvalho (2001) aponta que ainda 

vigora, entre os profissionais da educação, a concepção de que o fracasso escolar é de 

responsabilidade exclusiva dos alunos e/ou suas famílias. Para a autora, os comprometimentos 

no processo de ensino-aprendizagem resultam de descompassos entre professores e alunos, 

especialmente quando rótulos negativos marcam o estudante e passam a reger a interação 

deste com o professor.  

Para Osti (2004), os professores têm uma visão parcial do que seja a dificuldade de 

aprendizagem e desconsideram uma rede de fatores que acarretam tal dificuldade, não levam 

em conta o vínculo entre a metodologia, a relação do professor e sua prática com a 

dificuldade. Entre os professores pesquisados pela autora, 40% deles disseram que a 

dificuldade de aprendizagem se deve a problemas emocionais, 27% acreditam que ela decorre 

de problemas familiares, apenas 7% consideraram a prática docente um fator importante para 

a aprendizagem e somente 3% creem que a postura do professor pode contribuir para o 
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surgimento da dificuldade no aluno. Em suma, de acordo com Osti, os docentes depositam a 

maior responsabilidade na família e no aluno pelo fracasso. Em estudo posterior (OSTI, 

2010), a pesquisadora chega a essa mesma conclusão. 

 Em suma, as três investigações acima indicam que os professores responsabilizam os 

alunos e suas famílias pelas dificuldades de aprendizagem, (CARVALHO, 2001; OSTI, 2004, 

2010). O poder público, por sua vez, na rede pública da cidade de São Paulo,  culpabiliza o 

aluno, sua família e também a figura do próprio professor (CORES, 2010). Analisando o 

fenômeno da não-aprendizagem dos alunos das classes mais pobres e as propostas de seu 

enfrentamento enunciadas pelos supervisores de ensino e pelos documentos produzidos pela 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, Cores constatou a permanência 

dos discursos sobre o fracasso escolar em suas formas clássicas: premissas individualizantes  

quanto a professores e alunos e sua responsabilização pelo fracasso da escolarização; os 

clássicos preconceitos contra a pobreza e sua desqualificação; a adoção de princípios 

clientelistas e assistencialistas nas políticas públicas educacionais. No entanto, conforme 

aponta Mendonça (2007), não faz sentido responsabilizar o professor individualmente, já que, 

para além da insuficiência das ações da escola para enfrentar o fracasso escolar, contribuindo 

para configurá-lo como tal, é inegável que há fatores como a frágil condição das famílias para 

responder às demandas escolares e a incapacidade do poder público para assegurar condições 

básicas de sobrevivência à população em situação de exclusão social. 

Instigada pelos resultados das investigações de Rego, Carvalho, Osti, Cores e 

Mendonça e pelos dados de minha própria pesquisa de mestrado, perguntei-me quais seriam 

os discursos, opiniões, visões dos professores de português das escolas públicas para explicar 

os casos singulares de formação leitora entre seus alunos. Acreditam os professores na 

possibilidade que a escola e eles próprios teriam de mediar a leitura e formar leitores nos 

meios populares? Ou, ao contrário, aderem à ideologia do dom para explicar os êxitos na 

formação de leitores e ao ambientalismo para justificar os insucessos?   

Em contraposição aos estudos sobre fracasso escolar, gostaria de apresentar um sobre 

seu oposto – a longevidade escolar – por acreditar que tal tema tangencia aquele da formação 

leitora.  

Viana (2007) estudou casos de longevidade escolar nas camadas populares de Minas 

Gerais. Entre 1995 e 1996, entrevistou sete estudantes e suas famílias, com vistas a analisar a 

configuração de condições em interdependência que construíram trajetórias de êxito e 

possibilitaram que chegassem ao ensino superior. Seus sujeitos – todos alunos de graduação 

ou pós-graduação de universidades de renome – eram originários de escolas públicas e de 
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famílias de baixo poder aquisitivo e baixo capital cultural, e filhos de pais que exerciam 

ocupações manuais. Tendo a noção de configuração social de Elias (1994) e os estudos de 

Lahire (1997) como principal referencial de análise, a pesquisadora voltou seu olhar 

especificamente para os alunos e suas famílias, destacando cinco pontos: os sentidos 

atribuídos à escola tanto pela família quanto pelo aluno-filho, as disposições e condutas 

temporais, os processos familiares de mobilização escolar
18

, a existência de grupos de 

referência exteriores ao núcleo familiar que o aluno teve e as oportunidades de escolarização 

que decorreram desse contato, as práticas socializadoras familiares ou outras formas de 

presença das famílias para a escolarização dos filhos.  

Da análise dos dados do estudo de Viana, emergiram algumas semelhanças entre os 

casos. Dentre tais semelhanças estão “o desempenho escolar relativamente bom e regular nas 

fases iniciais da escolarização” (2007, p. 228 , que foi engendrando outros sucessos, e 

inserindo os sujeitos numa espécie de lógica do sucesso escolar. Não havia, de início, por 

parte dos alunos e de suas famílias um projeto escolar de médio e longo prazo.  

Na trajetória da maior parte dos sujeitos, por um lado, houve professores do início do 

fundamental que tiveram papel importante para a gênese dessa lógica do sucesso escolar. Por 

outro, também houve uma forte determinação dos sujeitos de utilizar a escola para não 

reproduzir as condições de existência dos pais.  

Houve ainda uma dimensão de imprevisibilidade na trajetória dos sujeitos, articulada à 

qual está a noção de “oportunidade”, estreitamente “vinculada à possibilidade de apreensão de 

outras referências de mundo, distintas das advindas do universo familiar e, portanto, à 

possibilidade (de aproveitamento) de uma diversidade de experiências socializadoras” (2007, 

p. 232). 

 

Um recorte da revisão bibliográfica: estudos recentes sobre formação leitora na 

perspectiva da psicologia histórico-cultural  

 

Conforme disse antes, dos vinte e seis estudos sobre formação leitora conduzidos de 

2001 a 2010 que considerei relevantes para minha investigação, apenas quatro, incluindo o 

meu próprio,  foram realizados a partir de pressupostos vigotskianos. São eles: Alcântara 

(2009), Klebis (2006), Kissilevitec (2009) e Renesto (2009).  Tão reduzido número de 
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 Conforme explica Viana, “o fenômeno da mobilização escolar é constituído por atitudes e intervenções 

práticas da família voltadas sistemática e intencionalmente para o bom rendimento escolar dos filhos” (2007, p. 

236), o que implica atribuir a tais ações uma dimensão estratégica.   
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trabalhos evidencia a importância  desta pesquisa. 

Os estudos de Alcântara e de Renesto  tiveram por  sujeitos os alunos. Alcântara 

(2009) constatou os benefícios da liberdade presente na apropriação da leitura na perspectiva 

da negociação de sentidos para a constituição de leitores, a importância de se tomar o ato de 

ler como uma atividade inscrita em tramas complexas que envolvem vários diálogos (entre os 

alunos, destes com os textos e a família, o entorno e as instituições culturais) e a importância 

do diálogo como método e atitude da construção colaborativa, além do papel positivo da rede 

de leitura para a formação leitora e a superação do isolamento cultural.  

O trabalho de Renesto (2009) indicou que o processo de constituição leitora foi 

heterogêneo, entrecortado e teve caráter de aleatoriedade. Ele se deu graças a configurações 

singulares de fatores interdependentes que favoreceram a gênese do interesse por ler. Dentre 

tais fatores, destacaram-se: a qualidade do material impresso ao qual os sujeitos tiveram 

acesso e a frequência com ele ocorreu; o entretenimento proporcionado por tal material; a 

semelhança entre as condições de classe e/ou de etnia dos personagens de certas obras e 

aquelas dos sujeitos, o que possibilitou identificação; por outro lado, o caráter de exotismo de 

outras obras, que favoreceram evasão ou transcendência de suas próprias condições; a 

percepção de si como ótimo aluno; e, acima de tudo, as chances de interação com leitores 

mais maduros.  

Já os estudos de Klebis e Kissilevitc tiveram por sujeitos os professores. Ambos 

apontaram que a escola enfrenta dificuldades para formar leitores. Klebis (2006) desejou 

compreender como se constroem os vínculos entre sujeitos e livros. Para tanto, investigou os 

determinantes de algumas práticas em torno da leitura na sala de aula e na biblioteca. 

Concluiu  que as escolas públicas estaduais vêm formando leitores que não leem, ou seja, 

“não-leitores”, o que atribuiu ao excesso de práticas utilitaristas de leitura e à negligência 

quanto à construção das relações entre leitores e livros ao longo da escolarização, devido ao 

entendimento de que a escola deve priorizar o “desenvolvimento” das competências de 

leitura, ainda que em detrimento do “envolvimento” entre leitores e textos. Desse modo, a 

escola, no lugar de favorecer a aproximação entre os alunos e os objetos culturais, acaba, em 

alguns casos, contribuindo para seu distanciamento. Para o pesquisador, há necessidade de se 

investir tanto no desenvolvimento objetivo das competências e habilidades necessárias à 

leitura quanto no envolvimento subjetivo entre leitores e livros. 

 Kissilevitc (2009) investigou como os professores das diversas áreas de conhecimento 

concebem a leitura, o uso das estratégias de leitura pelos alunos e se essas estratégias têm 

favorecido o desenvolvimento de leituras autônomas. Os resultados indicaram que a leitura e 
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as estratégias leitoras são tratadas de modo fragmentado. Além disso, ainda não constituem 

instrumentos para a inserção participativa dos alunos no mundo contemporâneo. 

 O fato de apenas dois dos quatro estudos elencados terem tido os sujeitos como 

professores também evidencia, conforme comentei antes, a originalidade da presente 

investigação,  a qual objetiva compreender, da perspectiva histórico-cultural,  quais são os 

discursos, opiniões, visões dos professores de língua portuguesa para explicar os casos de 

formação leitora entre seus alunos das camadas populares, pergunta de pesquisa não 

respondida por estudos anteriores. 

 No capítulo a seguir, apresentarei a metodologia de pesquisa e a análise de dados à luz 

dos estudos aqui revisados e de outras leituras que os dados demandaram.  
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Capítulo 2 

A pesquisa com os professores:  

metodologia e  

análise de dados  
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Este capítulo trata da investigação conduzida com os docentes de língua portuguesa e 

subdivide-se em duas partes: Metodologia e Análise de Dados. A primeira delas explica quais 

eram inicialmente os objetivos e a metodologia da pesquisa, como foram redimensionados, 

como se chegou ao instrumento de coleta (redações) e como o corpus de textos foi tratado.   

 Já a segunda parte, mais longa, traz os dados produzidos pela investigação e sua 

análise à luz de contribuições teóricas de vários autores, algumas das quais os próprios dados 

foram demandando. A Análise de Dados está subdividida em quatro seções: Apresentação 

Geral dos Respondentes da Pesquisa, Classificação e Análise das Respostas, Análise do 

Inventário de Argumentos e Algumas Considerações Prévias. 

 

2.1 METODOLOGIA 

2.1.1 Objetivos e metodologia da pesquisa 

 

Esta investigação se dividiu em duas dimensões – a análise do referencial teórico e a 

pesquisa de campo – e teve por objetivo dar resposta à seguinte questão:  Quais seriam os 

discursos, opiniões, visões dos professores de língua portuguesa para explicar os casos de 

formação leitora entre seus alunos das camadas populares? Como desdobramento dessa 

questão, houve uma segunda: Acreditam os professores na possibilidade que a escola e eles 

próprios teriam de formar leitores?  

Os dados para a pesquisa empírica foram gerados por meio de 87 textos escritos por 

professores de língua portuguesa do ensino fundamental II e do ensino médio da região 

metropolitana da cidade de São Paulo, em resposta a uma pergunta aberta sobre as 

explicações que dariam para a formação leitora de jovens de meios desfavorecidos e também 

para a não formação de jovens de meios muito favorecidos.  

Assim resumidas, tanto pergunta de pesquisa quanto metodologia de coleta de dados 

empíricos podem soar razoavelmente simples. No entanto, chegar a circunscrever tal pergunta 

e tal forma de coleta resultou de um gradativo e constante esforço de circunscrição do que se 

objetivava perguntar e de como fazê-lo.  

 

2.1.2 O redimensionamento dos objetivos e da metodologia de pesquisa 

Conforme explicitei na introdução, de início, meus objetivos eram mais amplos: 

pretendia investigar os saberes dos professores de língua portuguesa, perguntando-lhes o que 

tinham ensinado (que literaturas, que seleção de obras e textos), para quem (que percepções 

tinham de seus alunos), para quê (qual o sentido de seu trabalho com a leitura e a literatura) e 
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como tinham ensinado (que saberes e práticas tinham mobilizado para a mediação das 

literaturas). 

Nesse contexto mais amplo, inspirada na metodologia de Adorno et al. (1969), eu 

havia planejado utilizar, como instrumentos de coleta de dados para a pesquisa empírica, 

questionários e entrevistas semiestruturadas com professores de língua portuguesa
19

 dos 

sistemas públicos de ensino da cidade de São Paulo, seguindo as seguintes etapas: a) 

construção e aplicação de questionário-piloto a 40 alunos de licenciatura, futuros professores 

de LP; b) entrevistas-piloto individuais com quatro representantes dos dois extremos do 

espectro de resultados do questionário; c)  reformulação e nova aplicação do questionário, 

desta vez a 100 professores de LP; d) entrevistas de explicitação com dez professores 

representantes dos dois extremos do espectro: cinco que acreditavam muito na possibilidade 

de formação leitora pela escola e pelo professor; e cinco que nela não acreditavam
20

.  

Naturalmente, tal metodologia revelou-se demasiadamente ambiciosa e foi 

gradativamente redimensionada. Num primeiro momento, o instrumento de coleta 

questionário foi substituído pelo instrumento texto em resposta a uma pergunta única; e o 

número de etapas previstas foi reduzido de quatro para três, partindo-se diretamente para as 

entrevistas-piloto. A metodologia passou a contar com as seguintes etapas: a) entrevistas-

piloto já com professores de LP; b) escrita de textos por 100 professores, no lugar dos 

questionários; c)  entrevistas de explicitação com dez professores.  

O referido redimensionamento da metodologia do trabalho de campo foi  amadurecido 

ao longo de 2011 e 2012 como resultado das várias atividades acadêmicas realizadas nesse 

período, entre as quais estão: a pesquisa teórica, as interlocuções com minha orientadora,  

Profa. Teresa Rego, com os docentes das disciplinas cursadas e com o(a) parecerista da 

agência de fomento (FAPESP). Para tal redimensionamento, levei em consideração fatores de 

várias ordens, que elenco abaixo.  

Em primeiro lugar, o cumprimento de todas as etapas metodológicas previstas revelou-

se pouco exequível. A pesquisa para The Authoritarian Personality (1969),  em cuja 

metodologia me inspirei, foi liderada por quatro estudiosos renomados de universidades 

diferentes, os quais contaram com equipes numerosas de pesquisadores para ir a campo e 
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 Doravante, simplesmente professores de LP.  
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 Tais instrumentos de coleta de dados empíricos inspiram-se naqueles desenvolvidos por Theodor Adorno, Else 

Frenkel-Brunswich, Daniel J. Levinson e R. Nevitt Sanford para a pesquisa sobre o preconceito, em que se 

realizou um estudo da opinião e do comportamento, empregando conceitos de psicologia. A concepção e as 

várias reformulações dos instrumentos metodológicos de tal pesquisa estão detalhadamente descritas em The 

Authoritarian Personality (1969). 

 



 51 

fazer a análise de dados. Para tanto, tiveram também prazos muito superiores àqueles 

previstos para minha investigação.  

Em segundo lugar, o uso do instrumento de coleta questionário foi me causando 

desconforto.  À medida que cursava as disciplinas, passei a recear que a adoção de 

questionários fechados nos moldes em que eu havia proposto funcionasse mais para revelar 

tudo aquilo que eu desconhecia como pesquisadora de meu objeto do que para perscrutar as 

opiniões dos professores. Ou seja, os questionários mostrariam e mensurariam o quadro 

apenas até onde a minha vista alcançasse. Receei também que eles acabassem por enfatizar 

mais as permanências que as mudanças e não dessem abertura para a emergência do 

insuspeitado, do inusitado. Sendo assim, optei por partir diretamente para a realização de 

entrevistas-piloto com professores de LP.  

Por último, receei que eu não teria condições de construir questionários com 

afirmações suficientemente bem elaboradas para disfarçar o preconceito eventualmente nelas 

implícito (como se fez com maestria em The Authoritarian Personality). Assim, temi que os 

sujeitos acabassem por se autocensurar e responder exatamente o que imaginavam que se 

esperaria deles, ou seja, por reproduzir o discurso pedagógico tido por eles como “correto” ou 

“mais contemporâneo”.   

A troca dos questionários por uma pergunta mais genérica respondida sob forma de 

texto mostrou-se positiva em função das informações novas que emergiram tanto das 

respostas escritas quanto das entrevistas-piloto.  

Num segundo momento, houve mais uma alteração metodológica: a supressão da 

etapa de entrevistas de explicitação com dez docentes. Depois das ricas discussões durante o 

Exame de Qualificação
21

, e de interlocução com minha orientadora, e após me debruçar sobre 

os textos e perceber a enorme riqueza de dados que traziam, optamos por eliminar a referida 

etapa de entrevistas. Pareceu-nos que os textos seriam uma fonte de informações muito mais 

que suficientes.  

Num terceiro momento, durante o efetivo processo de sistematizar a análise dos dados 

que tinha em mãos e escrever sobre eles, voltei-me exclusivamente para aqueles obtidos nos 

textos e acabei por secundarizar aqueles gerados pelas três entrevistas. Tal decisão foi tomada 

em função de as entrevistas apontarem para mais frentes do que seria factível discutir no 

âmbito desta tese. Conforme explicito abaixo, o roteiro (Anexo A) de tais entrevistas havia 

sido elaborado de modo a responder a um leque maior de perguntas.  
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A seguir, forneço detalhes sobre a coleta de dados sob forma de entrevistas-piloto e de 

textos.   

Entrevistas-piloto 

Realizei entrevistas-piloto de cerca de duas horas com três professoras de LP do 

ensino fundamental II e do ensino médio. Duas professoras atuavam tanto na escola pública 

quanto na privada e me foram indicadas por uma colega que é coordenadora de LP no 

estabelecimento privado em que ambas trabalham. A terceira informante foi professora de LP 

em escolas estaduais. Posteriormente, optou por dedicar-se à educação infantil. Ela ofereceu-

se para participar da pesquisa quando eu a comentava com uma amiga em comum.   

 Adotei os pseudônimos Priscila, Fernanda e Andrea para as três informantes, 

respectivamente. As duas primeiras entrevistas foram realizadas em dois cafés próximos ao 

estabelecimento de ensino, em ambiente relativamente silencioso e, portanto, propício à 

reflexão. O terceiro depoimento foi fornecido no escritório da residência da professora.  A 

coleta se deu sempre em locais, datas e horários de escolha dos sujeitos.  

 Priscila tinha cerca de 40 anos e era professora de LP há 17 anos, tanto em escolas 

públicas quanto privadas da zona oeste de São Paulo e da região metropolitana. Graduou-se 

em Letras na UNIFIEO, um centro universitário da cidade de Osasco. Fez especialização em 

literatura na PUC de São Paulo, onde posteriormente defendeu uma dissertação de mestrado 

em teoria literária. Priscila é professora efetiva da rede pública do estado de São Paulo. 

 Fernanda tinha cerca de 50 anos. Graduara-se inicialmente em Ciências Sociais na 

PUC de São Paulo, tendo atuado como professora de História, OSPB e Educação Moral e 

Cívica concomitantemente com outro trabalho. Em 1989, iniciou seu curso de Letras na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, da qual só saiu em 2003, quando 

lá defendeu um mestrado em teoria literária. Fernanda era professora efetiva da rede 

municipal de São Paulo. Desde que se graduou em Letras, atuou exclusivamente como 

professora de LP tanto em escolas públicas como privadas.  

 Andrea tinha aproximadamente 40 anos. Fez magistério e Letras em instituições do 

interior de São Paulo. Trabalhou como professora de LP e de inglês na rede pública estadual 

da cidade de São Paulo por 14 anos.  

O roteiro de entrevista (Anexo A) foi elaborado tendo por base não apenas as 

perguntas mais gerais previstas no projeto – o que, para que, para quem e como – da formação 

de leitores, mas também questões novas que emergiram da pesquisa teórica. Dentre tais 

questões, estão: a) as percepções de gênero e sua influência sobre a formação leitora; b) a 

discussão sobre se o que mais determina o modo como o professor ensina é o tipo de aluno 
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que ele foi e a experiência na prática (como quer Maurice Tardif) ou sua formação prévia e 

em serviço (como defendem seus críticos); c) a existência ou não de um trabalho aligeirado 

com a literatura como prazer em algumas escolas públicas e mais aprofundado, como labor, 

em algumas escola privadas; d) a existência ou não de um vínculo necessário entre ter bom 

desempenho escolar e tornar-se leitor. Além disso, também solicitei às professoras que me 

relatassem sua própria formação leitora para tentar depreender o quanto a concepção de tal 

formação está estreitamente ligada a sua visão de por que alguns alunos se tornam leitores e 

outros não. 

O  roteiro  de  entrevista  foi  utilizado  de  modo  bastante flexível, com idas e vindas, 

 como uma âncora para assegurar que todos os tópicos fossem cobertos.  Além disso, abri 

espaço para a “pauta dos sujeitos”, ou seja, para digressões, o que foi especialmente profícuo 

no caso de Fernanda, para levá-la a confiar em mim e a censurar menos seu discurso.  

As três entrevistas foram gravadas em dispositivos de áudio e, posteriormente, 

transcritas. Elas passaram por uma primeira análise. Na ocasião,  elaborei apenas um esboço 

de análise com foco em questões de classe social, gênero e de raça/cor. Tal texto não foi 

integrado a esta tese, a qual se focou, conforme explicitei antes, nos dados das redações 

escritas pelos professores.  No entanto, as transcrições da íntegra das entrevistas estão 

disponíveis nos anexos E, F, G. O propósito de anexar esse material é possibilitar que 

eventualmente outros pesquisadores dele se sirvam.  

 

Textos de professores 

Os textos foram escritos por professores de LP do ensino fundamental II e médio, a 

partir da seguinte pergunta:  

 

Há casos de jovens que se tornam leitores ávidos, que leem porque desejam fazê-lo e não apenas 
para cumprir uma tarefa escolar. São filhos de pais não alfabetizados ou pouco escolarizados e sem 
tradição de prática de leitura. Vêm de grupos extremamente empobrecidos, de bairros sem condições 
materiais, sem saneamento básico, sem acesso a boas bibliotecas e com escolas mal equipadas. Ainda 
assim, surpreendentemente , constituem–se leitores ávidos. 
          Por outro lado, existem casos de jovens de grupos altamente favorecidos, que moram em bairros 
com boas condições materiais, que têm facilidade de acesso a livros por meio de livrarias e de bibliotecas, 
que frequentam escolas consideradas excelentes, que têm tradição de prática de leitura na família e que, 
ainda assim, não se tornam bons leitores. 

Como você explicaria tais casos surpreendentes: o do jovem que se torna leitor ávido (que lê 
porque deseja ler) apesar de todas as dificuldades que enfrenta e o do jovem que não se torna um bom 
leitor apesar de toda a facilidade que teria para isso? 
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Tal pergunta foi concebida de modo a reduzir a autocensura dos sujeitos, a evitar que 

respondessem exatamente o que imaginavam que se esperaria deles, ou seja, que 

reproduzissem o discurso pedagógico tido por eles como “correto” ou “mais contemporâneo”.  

Tal estratégia mostrou-se positiva em função das informações novas que emergiram. 

Uma vez em campo, a pergunta ganhou uma capa, com uma espécie de carta de 

apresentação minha, pois alguns professores haviam se mostrado bastante desconfiados 

quanto à origem e finalidade da pesquisa. A configuração final da pergunta está disponível no 

anexo C.  

Anteriormente, eu havia elaborado a pergunta de forma mais alongada, a qual chegou 

a ser respondida por duas professoras. Tal versão pode ser visualizada no anexo B. 

 

Da intenção ao ato: a forma de coleta dos textos (em resposta à pergunta)  

Uma vez em campo, foi  necessário fazer adaptações quanto à forma de coleta dos 

textos. Eu havia previsto que eles seriam elaborados simultaneamente e na minha presença em 

algum momento de formação em que muitos professores de LP estivessem reunidos, o que 

significaria uma otimização de meu tempo. Tal expectativa foi totalmente frustrada. De fato, 

conforme detalho a seguir, o trabalho de coleta foi árduo e demorado. Investi incontáveis 

horas durante todos os dias de abril, maio, junho e julho de 2012 para conseguir as respostas e 

tive de diversificar o local de redação do texto e a forma de entrega.  

 Obter os textos de 100 professores de LP (número objetivado inicialmente) foi 

bastante trabalhoso não apenas porque foi frustrada a expectativa de obter grande número de 

redações de uma vez só, mas também porque o caminho de acesso aos professores por vias 

institucionais foi pleno de anteparos. De fato, a maioria das respostas foi obtida por meio de 

contato pessoal um a um, intermediado por algum professor que já havia ele próprio se 

disposto a responder.  

 Inicialmente, havia planejado coletar as redações em algum curso de formação de 

professores oferecido pela Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (FAFE) da USP. Em 

abril de 2012, contatando a Profa. Denise Trento, docente da FEUSP, obtive seu gentil apoio 

e, por intermédio dela,  a autorização dos professores para utilizar uma parte de sua aula para 

que eles elaborassem as redações. Rumei para a cidade de Santo André, onde o curso era dado 
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e, chegando lá, fui informada que os professores presentes naquela noite eram todos 

polivalentes.  Ainda assim, coletei 27 respostas, as quais acabei não considerando
22

.  

 Em seguida, fiz um levantamento no site da FAFE a respeito de qualquer curso que 

pudesse ter professores de LP como alunos, mas não havia nenhum em andamento. Contatei 

uma coordenadora da FAFE sobre a perspectiva de um curso assim no segundo semestre e a 

resposta foi negativa.   

Tentei também contato via e-mail e telefone com coordenadores de alguns centros de 

formação que oferecem cursos a professores já graduados, como, por exemplo, o da Escola da 

Vila e o Instituto Superior de Ensino Vera Cruz, mas não obtive nenhum tipo de retorno. 

Surpreendentemente, o mesmo aconteceu na Escola de Aplicação da FEUSP, a despeito de ter 

preenchido todos os documentos necessários para o cadastro da pesquisa.  

 A partir daí, comecei a tentar aminhos alternativos. Entrei em contato com todos os 

docentes de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa (MELP), além de alguns 

professores de Psicologia, dos cursos de licenciatura da FEUSP, para obter permissão para 

contatar, em suas salas, os professores de LP que estavam na FEUSP graças ao Programa de 

Extensão para Professores da Rede Pública. Durante quatro semanas, visitei todas as turmas 

cujos docentes autorizaram minha presença, expliquei o teor da pesquisa, perguntei quem 

estaria disposto a colaborar,  distribuí a pergunta e solicitei que a trouxessem preenchida na 

semana seguinte, já que não faria sentido utilizar uma parte da aula para que apenas um ou 

dois alunos a respondessem. Obtive sucesso apenas parcial porque havia apenas um ou dois 

professores por turma e porque apenas alguns dos que se comprometeram a colaborar 

efetivamente trouxeram seu texto. E aqueles que o fizeram demonstraram bastante receio de 

ser julgados.  

 Também solicitei aos alunos de MELP estagiários de LP que levassem a pergunta aos 

professores com quem faziam estágio nas escolas e a trouxessem nas semanas seguintes. 

Novamente o resultado foi apenas parcial.  

 Já havia tentado contato com vários coordenadores, diretores e supervisores da rede 

pública sem sucesso quando consegui visitar três escolas (uma privada e duas públicas) na 

zona oeste de São Paulo. Na primeira, consegui contatar a diretora por intermédio de uma 

amiga que é ex-aluna da escola. Lá conversei individualmente com os professores, que de fato 

                                                         
22 O procedimento de coleta foi o seguinte: apresentei-me como professora licenciada em Língua Portuguesa e 

como doutoranda da FEUSP, expliquei-lhes o teor e a finalidade da pesquisa, distribuí as cópias e as professoras 

responderam a pergunta em cerca de 30 minutos.  
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trouxeram seus textos na semana seguinte. Muitos deles trabalham também na rede pública. 

Uma das professoras da escola privada recomendou-me que conversasse com a vice-diretora 

de uma escola estadual próxima e que falasse em seu nome.  

 Com o nome da vice-diretora em mãos e falando em nome da professora que lá 

trabalhava, consegui conversar com a professora da sala de leitura e com os docentes na sala 

de professores. Fiz isso individualmente durante dois dias. Voltei uma semana depois para, 

durante dois dias inteiros, recolher as respostas. Nesse espaço, com essa interlocução mais 

pessoal e minha presença por muitas horas na escola, todos os professores que haviam se 

comprometido a responder de fato o fizeram.  

 No entanto, esse trabalho mais pessoal professor a professor no espaço da escola teve 

de ser interrompido em função do início do recesso escolar.  

 Tanto no contexto das aulas de MELP e de Psicologia da FEUSP quanto nas escolas, 

alguns professores e/ou estagiários preferiram que a pergunta fosse enviada e respondida via 

internet.  Alguns também gentilmente se ofereceram para repassá-la a colegas ou parentes 

professores via email. Isso por um lado foi positivo, porque os sujeitos puderam responder a 

pergunta com o devido vagar, mas, por outro, significou uma redução na taxa de retorno de 

respostas.   

 Iniciei assim uma nova forma de coleta por uma rede de contatos. Obtive uma 

quantidade razoável de respostas de pessoas que não encontrei pessoalmente, mas a quem 

expliquei o teor da pesquisa via telefone. Tais contatos foram professores que eu conhecera na 

FEUSP e que já haviam contribuído com suas respostas e amigos meus professores de outras 

disciplinas, os quais, por sua vez, indicaram outros colegas e amigos.  Enviei cerca de 700 

emails, dei incontáveis telefonemas e mandei inúmeros sms.   

 Nos dias 3 e 4 de julho de 2012, fiquei de plantão o dia todo na FEUSP abordando 

todos os professores que se dirigiam à sala da Extensão, para solicitar-lhes sua colaboração 

com a pesquisa. Apenas cerca de oito professores eram de LP, mas a proporção de respostas 

em comparação com o número de promessas foi relativamente boa. Também conversei com 

professores de outras disciplinas, os quais se dispuseram a colaborar. Por meio deles, obtive 

nomes e telefones de colegas professores ou de diretores e coordenadores de escolas, os quais 

contatei.  

Como vários professores preferiam usar o computador para responder, passei a utilizá-

lo com maior vigor a partir do início do recesso escolar. 

No final de julho, por intermédio de uma professora da rede pública de Barueri, que 

conheci na FEUSP, visitei duas vezes um polo de uma faculdade privada que oferece cursos a 
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professores dessa rede. Também eles preferiram me enviar a resposta por e-mail. No entanto, 

obtive apenas uma redação dos alunos dessa instituição.  

Ainda no âmbito das aulas de MELP na FEUSP, houve uma reiterada promessa, por 

parte de uma docente participante do Programa de Extensão para Professores da Rede 

Pública, e que atuava como gestora, de cessão de 30 minutos em uma reunião junto a 88 

professores de LP em uma cidade próxima a São Paulo, quando da volta do recesso escolar, a 

qual não se concretizou.  

Diante das dificuldades que enfrentei para ter um momento privilegiado em que 

muitos professores estivessem reunidos num único local e horário e também em função do 

recesso escolar, a coleta de redações deu-se de modo bastante diversificado.  De modo geral, 

as respostas dos professores de LP não foram redigidas na minha presença. Acredito, porém, 

que a quantidade de respostas obtidas – 87 – e a riqueza do material justificaram sua 

utilização a despeito da mudança quanto à forma de coleta.  

Durante o Exame de Qualificação, fui orientada pela banca a interromper meu esforço 

de coleta e a me ater aos dados das redações que já havia conseguido, cujo número foi 

considerado bastante elevado.  

 

Algumas impressões sobre a coleta 

De modo geral, os professores de LP das escolas públicas mostraram-se um tanto 

resistentes a colaborar com a pesquisa por quatro motivos principais. Em primeiro lugar, a 

grande maioria preferia falar sobre formação leitora a escrever sobre ela. Os docentes com 

uma formação que eu percebi como mais frágil ficavam intimidados com  o fato de a pesquisa 

ser para uma universidade da importância da USP e receavam que sua resposta não fosse boa 

o suficiente. Outros resistiam por temer que o estudo tivesse a finalidade de recriminá-los 

pelos problemas na formação leitora e assumiam uma atitude bastante desconfiada e, por 

vezes, até belicosa quanto à academia. Por outro lado, uma parte do grupo de professores 

formados em universidades de renome e mais atualizados quanto às discussões sobre 

formação leitora, resistiu a escrever porque a questão lhes pareceu – com razão – bastante 

abrangente e sua resposta, muito complexa. Assim, alguns garantiram reiteradas vezes que 

responderiam a pergunta, mas não o fizeram.  

Antes mesmo de fazer uma análise mais detida das respostas à pergunta escrita, já era 

possível dizer que elas tinham como marca a heterogeneidade, o que me pareceu 

extremamente positivo por refletir a própria diversidade presente na rede pública de ensino. 

Tal heterogeneidade disse respeito: à localização da escola (de Parelheiros, no extremo da 



 58 

zona sul da cidade de São Paulo, a Parada de Taipas na zona norte, de Guaianazes, na zona 

leste, a Osasco e Barueri na zona oeste da região metropolitana de São Paulo); ao tipo de 

formação inicial do professor (de instituições públicas ou confessionais de prestígio a 

pequenas faculdades privadas abertas recentemente); à idade e experiência do professor; e, 

sobretudo, ao conteúdo da resposta.  

Se eu temia que o uso de questionários fechados pudesse limitar a expressão dos 

professores ao que minha vista alcançasse, o uso da pergunta escrita aberta revelou-se 

extremamente propício à emergência do diverso e do insuspeitado.  

A obtenção dos dados para a pesquisa de modo diferente do planejado constituiu, 

permitam-me dizer, uma verdadeira saga. Senti-me como o personagem de Rosa, citado na 

epígrafe desta tese, sem nada saber com certeza, mas desconfiando de muita coisa, e 

metaforicamente rastreando todos os matos (no meu caso, pessoalmente as escolas e 

faculdades e à distância, por telefone, internet e sms) para obter as respostas dos professores. 

Porém, olhando em retrospecto, percebo que tal saga revelou-se positiva. Por um lado, fez-me 

amadurecer como pesquisadora e valorizar a flexibilidade que é preciso haver entre a intenção 

e o ato da coleta. No fim, tudo é aprendizado numa pesquisa. Até nossas frustrações e 

insucessos. Por outro lado, permitiu a emergência da heterogeneidade a que me referi acima, a 

qual se revelou extremamente profícua, como veremos adiante, para a pesquisa e para os 

(também não planejados inicialmente) cruzamentos entre as opiniões expressas e o tipo de 

formação e de atuação dos professores. 

 Em suma, o percurso desta pesquisa caracterizou-se por um esforço de circunscrição 

de seus objetivos e de redimensionamento de sua metodologia. Além disso, uma vez em 

campo, vi-me obrigada a diversificar o modo de interação com os sujeitos e o local de coleta 

dos dados. Ainda assim, graças à generosidade dos docentes que se dispuseram a escrever 

seus textos e à mobilização daqueles que, além disso, também convidaram seus colegas a 

fazer o mesmo, para o trabalho de campo, além das três entrevistas-piloto, obtive 87 textos 

feitos por professores de LP de ensino fundamental II ou ensino médio, a vasta maioria dos 

quais atua ou atuou em escolas públicas.  

 Passo a apresentar agora a análise dos dados produzidos a partir dos textos.  

 

2.2.3 O tratamento dos textos 

 Com os 87 textos em mãos, vi-me diante do desafio de processar todo aquele rico 

material. Alguns exemplares desses textos estão disponíveis em arquivo PDF no Anexo H. 
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 Primeiramente, fiz cópias de todas as respostas, assim como das páginas adjacentes a 

eles, que tinham informações sobre formação e experiência profissional. Passei a ler todos os 

textos, propositadamente ignorando tais informações e até mesmo o nome de cada um dos 

docentes, pois desejava ler com o mínimo possível de filtros, de ideias preconcebidas, e focar-

me no conteúdo da resposta em si. Para tanto, atribuí ao autor de cada uma delas um número. 

Assim, os sujeitos passaram a ser identificados com a letra P (de professor) seguida de um 

número, ou seja, P1, P2, P3, P4... até P88.
23

 Naturalmente, não alimentei a ilusão de que 

chegaria a alcançar exatamente o que cada autor quis dizer, mas busquei aproximar-me ao 

máximo.  

 Nas primeiras leituras, tentei depurar aquilo que de fato dizia respeito à pergunta feita 

aos docentes, pois havia nos textos inúmeras digressões, algumas delas com interessantes 

narrativas da própria história de constituição leitora e/ou prescrições sobre como formar 

leitores. Em seguida, passei a sublinhar as cópias dos textos com cores diferentes para 

identificar o que dizia respeito à escola, à família, a outros mediadores, ao próprio sujeito e 

assim por diante. No entanto, continuava imersa na diversidade dos textos.  

 Fiz então a transcrição ipsis litteris dos trechos pertinentes das respostas para uma 

grande planilha de Excel com as seguintes colunas: número do sujeito (P1, P2, P3...); 

respondeu a questão?; por que forma ou não leitores de modo geral; por que o jovem 

desfavorecido se torna leitor; por que o jovem favorecido não se torna leitor.   

 Num segundo momento, com vistas a encontrar as consonâncias entre as respostas, 

adicionei colunas de classificação de cada trecho, em que passei a escrever uma espécie de 

resumo do trecho transcrito, com expressões diversas, tais como: “ensina como”, “questiona a 

pergunta”, “família valoriza a leitura”, “escola favorece mas não determina”, “aluno tem força 

de vontade”, “poucas opções de lazer engendram interesse por ler”, “escola desfavorece”, 

“irmãos mais velhos”, “família não influi”, “genética” etc.  

 A partir dessa grande planilha
24

, fui depurando os dados.  Decidi desconsiderar os 

trechos prescritivos (sobre o como formar) por julgar que, se não o fizesse, estaria me atendo 

mais aos saberes docentes do que às explicações dos sujeitos para a pergunta que lhes tinha 

sido feita. Também secundarizei as justificativas para a não formação leitora entre os jovens 

favorecidos, já que meu foco eram as explicações para a bem-sucedida constituição leitora 

nos meios populares.  

                                                         
23 O texto de P9 foi desconsiderado, já que seu autor não era professor de LP. Daí o total de sujeitos ser 87 e 

haver um P88 na análise.  
24 Tal planilha não pôde ser incluída nesta tese por dificuldades de apresentação, já que, dadas suas dimensões 

gigantescas, não caberia em páginas A4.  
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 Em seguida, trabalhando por alguns meses não mais com as respostas, mas apenas 

com a planilha, consegui depurar ainda mais as justificativas nos textos e chegar ao que 

chamei de Inventário de Argumentos (Anexo D), uma tabela com as explicações que os 

professores deram para o fato de um jovem desfavorecido se constituir leitor.  

Tal inventário possibilitou-me fazer uma análise dos textos de modo mais micro, a 

qual será apresentada adiante, na terceira seção da Análise de dados. A produção e análise 

desse inventário gerou uma série de dados que são, nesta tese, apresentados na terceira seção 

da Análise de Dados. Todavia, como os textos frequentemente revelavam incoerências, 

contradições ou justaposição de argumentos, houve necessidade de uma análise mais macro, 

em que eu tentasse emergir desses dados e passar a “olhar não apenas para a folha e a árvore 

mas também a floresta”.  Voltei então aos textos e empreendi uma espécie de resumo de cada 

um, como se dissesse a mim mesma: “Bom, no fim das contas, qual(is  é(são  a(s  tese(s  

defendida(s  pelo professor ao analisarmos o conjunto de argumentos apresentados?”.  Tal 

medida foi fundamental para melhor compreender cada texto, já que vários sujeitos 

elaboraram, conforme disse acima, respostas um tanto contraditórias. Alguns, por exemplo,  

deixavam clara uma postura inatista, mas traziam também falas representadas por eles como o 

mais correto ou contemporâneo a dizer, ou o que a pesquisadora esperava ouvir. Foi o que 

aconteceu, por exemplo, no caso de um sujeito que disse algo como Eu diria simplesmente 

que [tornar-se leitor ou não] é uma questão pessoal se isso não fosse politicamente incorreto. 

Com esse esforço, de algum modo, consegui emergir dos dados e chegar a algumas 

conclusões mais genéricas.  

Por último, e só então, voltei-me para as informações de formação prévia e local de 

atuação profissional dos docentes – já que, conforme disse antes, para a análise das respostas, 

queria me desvencilhar tanto quanto possível de ideias preconcebidas. Fiz então alguns 

cruzamentos entre tais informações e os dados produzidos pelos textos dos professores, mais 

particularmente, pelas explicações que ofereceram para a constituição leitora.  

Em suma, para a análise de dados, as etapas por mim percorridas foram: leitura dos 

textos ignorando nomes e dados de formação prévia e atuação dos sujeitos; planilha com 

trechos pertinentes; inventário de argumentos para análise mais micro; retorno aos textos para 

uma análise mais macro; leitura das informações sobre formação e atuação; cruzamento dos 

dados com o tipo de resposta.  

Contudo, para a apresentação e análise dos dados desta tese, com vistas a aumentar 

sua legibilidade, julguei que seria melhor fazer o caminho inverso do que eu fiz no 

tratamento do corpus. Por isso, a Análise de Dados será apresentada na seguinte ordem: 
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Apresentação geral dos respondentes da pesquisa, Classificação e Análise das Respostas e 

Análise do Inventário de Argumentos.  

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS  

Apresento a seguir a análise dos dados gerados pela pesquisa, apresentação essa que, 

conforme disse antes, segue o caminho inverso àquele trilhado durante o tratamento do 

corpus. Tal análise está dividida em três seções.  

 A primeira dessas seções – Apresentação geral dos respondentes da pesquisa – traz 

informações gerais sobre os professores sujeitos de pesquisa, sua formação prévia e tipo de 

escola em que atuam.   

A segunda seção – Classificação e Análise das Respostas – está organizada em sete 

partes. A primeira delas, intitulada O embasamento para a classificação das respostas, traz 

síntese de pesquisa que inspirou tal classificação. A segunda parte –  Classificação das 

Respostas – contém uma subdivisão dos textos escritos pelos professores, levando em 

consideração seus principais argumentos. Na terceira parte – Presença da escola e do 

professor –, apresento um mapeamento da presença e da relevância que a escola e o professor 

têm ou não entre os fatores de constituição leitora, nas opiniões expressas pelos sujeitos da 

pesquisa. Na parte seguinte – Em busca da compreensão da pouca importância atribuída pelo 

professor a si próprio e à escola –, apresento alguns estudos sobre o contexto em que atua o 

professor. Em Cruzamento entre as respostas e a formação prévia dos professores – a quinta 

parte desta segunda seção –, faço, como o próprio nome indica, uma análise da influência da 

formação prévia dos sujeitos sobre o tipo de respostas que dão. Na sexta parte, Cruzamento 

entre as respostas e o tipo de escola em que os professores atuam ou atuaram –, tento 

perceber relações entre o tipo de experiência dos professores e os argumentos que oferecem 

em seus textos. A sétima parte – Algumas considerações prévias – traz uma síntese dos 

achados dessa segunda seção.  

Na terceira seção, intitulada Análise do Inventário de Argumentos, discuto em maiores 

detalhes o conteúdo das justificativas. Tal seção está dividida em nove partes: Característica 

intrínseca do sujeito; O papel ativo do sujeito e suas necessidades; A família; O professor; A 

escola; As restrições de acesso; Outros argumentos; O questionamento do enunciado da 

pergunta; e  Algumas considerações prévias.  Nesta última parte, apresento novamente uma 

síntese da análise dos dados da pesquisa empírica.  
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2.2.1 – APRESENTAÇÃO GERAL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA  

 

Trago abaixo informações sobre os docentes que responderam à pergunta sobre 

formação leitora nos meios populares, com dados sobre o tipo de graduação, pós-graduação 

que realizaram e o tipo de instituição de ensino em que atuam. Conforme mencionei antes, 

obtive no total 87 respostas escritas
25

 por professores de LP com experiência na educação 

básica. Três deles não forneceram dados sobre sua formação  e atuação. 

 As instituições em que se graduaram foram dividas em pública, privada confessional e 

privada não confessional. Para facilitar a leitura, neste texto, elas serão chamadas 

simplesmente de pública, confessional e privada. A mesma divisão foi feita para pós-

graduação ou especialização. O tipo de escola em que os docentes trabalham ou já 

trabalharam foi classificada como pública, privada ou fundações (como a Fundação Instituto 

de Administração – FIA –  ou a Fundação Bradesco, por exemplo).  

Os dados estatísticos sobre formação e atuação dos professores podem ser melhor 

visualizados na Tabela A – Formação e Atuação dos Respondentes, apresentada nas páginas a 

seguir.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
25

 A rigor, foram coletados 88 textos, mas um deles foi eliminado porque, conforme percebi depois, seu autor 

era um psicopedagogo e não um professor de Língua Portuguesa. 
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TABELA A - FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS RESPONDENTES 

RESPONDENTES 
GRADUAÇÃO 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
CONFESSIONAL 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA  

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO  
CONFESSIONAL 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PÚBLICA 

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM OUTRO 

TIPO DE 
INSTITUIÇÃO 

P1     

   
    

 P2                   

P3 ? ? ? 
   

  
  P4                   

P5 
  

  
   

  
  P6                   

P7 
  

  
 

  
 

    
 P8                   

P9 
         P10                   

P11 
 

  
   

  
 

  
 P12                   

P13   
     

  
  P14                   

P15 
  

  
  

  
 

  
 P16                   

P17 
  

  
   

  
  P18                   

P19 
 

  
    

    
 P20                   

P21   
      

    

P22                   

P23   
     

  
  P24                   

P25   
      

  
 P26                   
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RESPONDENTES 
GRADUAÇÃO 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
CONFESSIONAL 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA  

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO  
CONFESSIONAL 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PÚBLICA 

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM OUTRO 

TIPO DE 
INSTITUIÇÃO 

P27 
  

  
   

  
  P28                   

P29   
      

  
 P30                   

P31 
  

  
   

  
  P32                   

P33   
    

    
  P34                   

P35 ? ? ? 
      P36                   

P37 
  

  
 

  
 

  
  P38 

 
                

P39 ? ? ? 
      P40                   

P41 
  

  
   

  
  P42                   

P43 
 

  
  

  
 

  
 

  

P44                   

P45 
  

  
   

  
  P46                   

P47 
  

  
   

    
 P48                   

P49   
     

  
 

  

P50                   

P51 
  

  
   

  
  P52                   

P53 
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RESPONDENTES 
GRADUAÇÃO 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
CONFESSIONAL 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA  

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO  
CONFESSIONAL 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PÚBLICA 

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM OUTRO 

TIPO DE 
INSTITUIÇÃO 

P54                   

P55 
 

  
  

  
  

  
 P56                   

P57 
  

  
  

    
  P58                   

P59 
  

  
  

    
  P60                   

P61 
  

  
  

    
  P62                   

P63 
  

  
   

  
  P64                   

P65   
     

  
  P66                   

P67 
  

  
 

  
 

  
  P68                   

P69 
  

  
   

  
  P70                   

P71 
  

  
    

  
 P72                   

P73 
  

  
  

      
 P74                   

P75 
  

  
   

    
 P76                   

P77 

  
  

   
  

  P78                   

P79   
      

    

P80 
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RESPONDENTES 
GRADUAÇÃO 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
CONFESSIONAL 

GRADUAÇÃO 
EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. 

EM 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA  

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO  
CONFESSIONAL 

PÓS-GRAD.OU 
ESPECIALIZ. EM 

INSTITUIÇÃO 
PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PÚBLICA 

EXPERIÊNCIA 
EM ESCOLA 

PRIVADA  

EXPERIÊNCIA 
EM OUTRO 

TIPO DE 
INSTITUIÇÃO 

P81 
  

    
  

    
 P82                   

P83 
  

  
  

  
 

  
 P84                   

P85   
     

    
 P86                   

P87 
 

  
    

  
  P88                   

          



 
Conforme se percebe pelo Gráfico 1, apresentado abaixo, quase dois terços dos 

respondentes se graduaram em instituições privadas, enquanto pouco mais de um terço 

licenciou-se em instituições de maior prestígio: as universidades públicas e confessionais
26

.  

 
GRÁFICO 1 – GRADUAÇÃO 

 

 
 
 
 

Quanto à pós-graduação ou especialização, mais da metade dos respondentes não a 

realizou e apenas cerca de um quarto deles a fez em instituições públicas e confessionais, 

dados que podem ser melhor visualizados a seguir, no Gráfico 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
26

 Na amostra da presente investigação, as confessionais são a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), a Universidade Presbiteriana Mackenzie e, em um caso apenas, a Universidade Metodista de São 

Paulo.   

Instituição 
pública 

24% 

Instituição 
confessional 

12% 

Instituição 
privada 

61% 

Não informaram 
3% 

Graduação dos 87 respondentes 
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GRÁFICO 2 

 

 
 
 Se, conforme vimos no Gráfico 1, a maior parte  dos respondentes se licenciou em 

instituições privadas, a vasta maioria deles atua ou atuou na rede pública (82%) e um número 

relativamente baixo (12%), apenas na rede privada (Gráfico 3). 

 
GRÁFICO 3 

 

Instituição 
pública 

14% Instituição 
confessional 

13% 

Instituição 
privada 

15% 
Não tem 

55% 

Não informaram 
3% 

Pós-graduação ou especialização dos 87 respondentes da 
pesquisa 

Escola pública 
apenas 

55% 

Escola pública e 
privada 

23% 

Escola pública e 
fundações  

4% 

Escola privada 
apenas 

12% 

Escola privada e 
fundações 

3% 

Não 
informaram 

3% 

Os 87 professores têm experiência em 
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 O confronto dos gráficos 1 e 3 sinaliza um movimento já conhecido: a migração dos 

licenciados em instituições privadas para a escola pública e a absorção (ainda que não 

exclusiva) dos graduados em instituições de maior prestígio (as públicas e confessionais) 

pelas escolas privadas de elite.  

 Aqui, faz-se necessário ressaltar dois pontos. O primeiro deles é que há uma 

heterogeneidade interna tanto na rede pública quanto nas escolas privadas, o que significa que 

uma escola privada não é a priori melhor que uma pública. O segundo é que nem todos os 

respondentes que atuam na rede privada o fazem em escolas de elite. Ao contrário, algumas 

dessas instituições atendem a extratos medianos da população e se localizam em áreas 

periféricas da cidade. 

 Em comparação com os dados do estudo de Gatti & Barreto (2009) sobre as  

características dos licenciandos, é possível dizer que a formação inicial de  meu corpo de 

respondentes aproxima-se do perfil do conjunto de pessoas pesquisado pelos autores.  

Naquele estudo, a maior parte dos matriculados estava nas instituições privadas: 64% das 

matrículas em Pedagogia e 54% nas demais licenciaturas, o que inclui Letras, o curso dos 

professores de LP. 

Na segunda seção deste capítulo, farei a apresentação das respostas elaboradas pelos 

professores de LP  e de sua classificação de acordo com o conjunto de argumentos de cada 

uma.  

 
2.2.2 CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS RESPOSTAS 

 

As 87 respostas dos professores foram classificadas, de acordo com seu conteúdo, em 

endógenas, exógenas, justapostas (quando houve somatória de argumentos endógenos e 

exógenos) e interacionistas. O embasamento teórico para fazer tal classificação, assim como 

exemplos de argumentos que conduziram a ela serão fornecidos mais adiante.  

Conforme disse anteriormente, para tal classificação, empreendi uma espécie de 

resumo de cada texto, pois neles frequentemente havia contradições ou justaposições de 

argumentos, as quais me levaram a perguntar “Bom, no fim das contas, qual(is  é(são  a(s  

tese(s) defendida(s  pelo professor ao analisarmos o conjunto de argumentos apresentados?”.  

Além disso, é importante reiterar que tal classificação foi uma das últimas etapas do 

tratamento do corpus, tendo sido realizada apenas depois de meses de trabalho com o 

Inventário de Argumentos.  
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A classificação dos textos dos professores foi inspirada em pesquisa de Rego (1994), 

que assim subdividiu as respostas dadas por 172 docentes a respeito das diferenças que 

percebiam em seus alunos: endógenas, exógenas, justapostas e interacionistas. Para uma 

melhor compreensão de como a autora chegou a essa classificação, detenho-me a seguir na 

referida pesquisa. Apresento também os pressupostos que subjazem a cada tipo de resposta e 

seus desdobramentos para a educação.  

 

2.2.2.1 O EMBASAMENTO PARA A CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS 

RESPOSTAS 

Conforme vimos antes, interessada em compreender a visão de educadores sobre os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem,  Rego (1994, 1998) conduziu pesquisa de 

mestrado em que solicitou aos professores que elaborassem uma redação explicando a origem 

das diferenças individuais entre seus alunos a partir da questão “Cada pessoa tem 

características próprias e diferentes modos de ser e de pensar, capacidades, valores, 

comportamentos etc. Qual seria a origem dessas diferenças?”  

Sua hipótese era que “a visão do educador acerca da origem das características 

individuais interfere na sua atuação prática, ou ao menos, influencia sua maneira de 

compreender e explicar as relações entre o ensino e a aprendizagem” (1998, p. 50 . Em outras 

palavras, as posições defendidas pelos professores sobre esse tema expressam uma visão de 

homem e de mundo, e revelam, em particular, certas concepções sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem do ser humano e sobre o papel da educação em tais 

processos. Sendo assim, a proposição de conteúdos, metodologias e objetivos, as formas de 

avaliação, os tipos de interações estabelecidas com os alunos e até mesmo as explicações 

sobre seu desempenho dependem sobremaneira da concepção de desenvolvimento adotada.  

A amostra foi composta por 172 educadores da rede pública que atuavam na educação 

infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Dessa amostra, 14,5% atribuiu a origem 

da constituição da singularidade humana a fatores internos do indivíduo. Eles levantaram a 

hipótese de que  

 

as características básicas de cada indivíduo – personalidade, hábitos, modos 

de agir, capacidade mental etc. – já estariam definidas desde o nascimento 

(não sofrendo na prática nenhuma alteração ao longo da existência da 

pessoa) ou presentes potencialmente, entendidas, assim, como 

imediatamente inatas, presentes desde o nascimento, ou virtualmente inatas, 

pois se desenvolverão a posteriori. Desse modo, admitem a presença de uma 

“essência humana” (entendida como algo inerente à natureza humana ou 
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nela colocado por uma entidade superior a ela) a priori. O mundo externo – 

os objetos, o grupo cultural etc. – tem a reduzida função de subsidiar o que 

já está determinado no indivíduo. (REGO, 1998, p. 56) 

 

Nesse grupo, havia certa heterogeneidade quanto à definição dos fatores que dariam 

origem às capacidades inatas. Para alguns, elas tinham origens metafísicas, uma dependência 

divina. Utilizam preceitos religiosos para explicar a presença de uma “essência humana” 

determinada previamente. Desse modo, os dons, aptidões, caráter, destino, sorte de cada 

pessoa já estariam traçados por uma força superior. Outros atribuem as características 

humanas exclusivamente ao patrimônio genético, à hereditariedade. Isso equivale a perceber o 

indivíduo apenas como um ser biológico, que não pertence a um grupo social, e não está 

inserido num contexto cultural. Num terceiro grupo de textos, os educadores explicaram a 

origem inata das características humanas de forma mais genérica, falando em dons e talentos 

de cada indivíduo e na impossibilidade de transformar traços comportamentais e as 

capacidades intelectuais.  

De todo modo, defender essa opinião significa apontar para uma certa limitação 

humana a priori, já que a natureza humana é dada e imutável. A abordagem inatista favorece 

uma expectativa limitada do papel da educação para o desenvolvimento do ser humano, na 

medida em que considera que o desempenho individual depende de suas capacidades inatas:  

 

O processo educativo fica assim na dependência de traços comportamentais 

ou cognitivos inerentes ao aluno. Desse modo, essa perspectiva acaba 

gerando um certo imobilismo e resignação provocados pela convicção de 

que as diferenças não são superáveis pela educação. (REGO, 1998, p. 57) 

 

Tal descrédito no papel da educação identificado nos que defendem posições inatistas 

também se revela entre aqueles que não advogam que as características individuais estão 

totalmente definidas no ato do nascimento, mas que defendem que estas se desenvolverão 

“naturalmente”, ao longo do tempo, de modo independente da aprendizagem.  Nesse caso, 

compreende-se que o processo de desenvolvimento da criança se dá segundo leis próprias, ou 

seja, é um processo endógeno que transcorre independentemente de seus conhecimentos, 

experiência e cultura. Daí deriva que o ensino  não interferiria no desenvolvimento das 

capacidades intelectuais dos alunos nem em seu comportamento; ao contrário, apenas se 

utilizaria dos resultados atingidos pelo desenvolvimento espontâneo.  Portanto, as 

possibilidades da ação educativa seriam definidas pelo processo maturacional, marcadamente 

biológico.  
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Conforme sintetiza Rego, explicar as diferenças individuais por meio de posições 

inatistas/aprioristas significa eliminar a influência e interação com a cultura. Como resultado, 

o sistema educacional deixa de ser responsável pelo desempenho das crianças na escola:  

 

Terá sucesso na escola a criança que tiver algumas qualidades, aptidões ou 

pré-requisitos básicos, que implicarão a garantia de aprendizagem, tais 

como: inteligência, esforço, atenção, interesse ou mesmo maturidade para 

aprender. Desse modo, a responsabilidade está na criança (e no máximo em 

sua família) e não na relação com o contexto social mais amplo, nem 

tampouco na própria dinâmica interna da escola. (REGO, 1998, p. 58)  

 

Da amostra de 172 educadores, 20,9% atribuiu a origem da constituição da 

singularidade do ser humano exclusivamente a fatores externos, valorizando a experiência, 

entendida como estímulos recebidos do meio que provocam determinadas reações e respostas. 

O indivíduo é concebido, nessa abordagem, como produto da ação modeladora do meio 

ambiente (criação familiar, convivência com pessoas, experiências de vida etc). As redações 

desse grupo falam do meio num sentido genérico, aludindo raramente ao patrimônio cultural 

ou a condicionantes históricos e políticos.  

Conforme Rego, uma das sérias implicações da abordagem ambientalista para a 

educação está ligada à sua visão de homem, que pressupõe um indivíduo passivo frente às 

pressões do meio, que tem seu comportamento moldado pelas definições do ambiente em que 

vive. Consequentemente, é residual sua capacidade de se modificar ou de intervir no contexto 

social e político, para transformá-lo:  

 

Se na abordagem inatista os problemas relativos ao fracasso e à evasão 

escolar são de exclusiva responsabilidade do aluno, nessa perspectiva 

[ambientalista] o quadro se inverte. As causas das dificuldades do aluno são 

atribuídas ao universo social, como a pobreza, a desnutrição, a composição 

familiar, ao ambiente em que se vive, à violência da sociedade atual, à 

influência da televisão etc. (REGO, 1998, p. 58) 
 

 Tanto posições inatistas quanto ambientalistas parecem eximir a escola e o professor 

de seu papel de favorecer o desenvolvimento humano, em especial quando se trata de crianças 

das camadas populares:  

 

Parece que em ambos os casos a escola se isenta de uma avaliação interna e 

não se vê como promotora, ainda que não exclusiva, do fracasso (ou 

sucesso) escolar [...]. Ela se vê, assim, desvalorizada e isenta de cumprir o 

seu papel de possibilitadora e desafiadora [...] do processo de constituição do 

sujeito do ponto de vista de seu comportamento de um modo geral e da 

construção dos conhecimentos (REGO, 1998, p. 58).  
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 Assim, o determinismo dos fatores ambientais endossa a sensação de impotência por 

parte dos educadores, assim como acontece na pedagogia que se embasa na perspectiva 

inatista: “é tamanha a força modeladora do aspecto social, que a escola se torna impotente e 

sem instrumentos para lidar com a criança, principalmente aquela proveniente das camadas 

populares” (1998, p. 58 .  

 Esse paradigma também pode servir para embasar práticas espontaneístas:  

Já que o ambiente é o principal responsável pela formação humana, pode-se 

entender que a construção de conhecimentos se dá exclusivamente por 

intermédio das relações que os alunos estabelecem de forma “espontânea e 

livre” com seu meio físico. É como se o mero contato ou experiência com 

objetos fosse definidor da aprendizagem. (1998, p. 59) 
 

 Tal paradigma pode servir ainda para legitimar práticas diretivistas e autoritárias, já 

que o aluno pode ser visto como alguém cujo caráter e comportamento caberia aos 

professores modelar. Assim, os postulados ambientalistas acabam por gerar, no âmbito 

educativo, posições radicais e paradoxais, num extremo justificando um ceticismo quanto ao 

papel da educação e, no outro, uma espécie de onipotência das instituições educativas.  

Cerca de 50% dos sujeitos da pesquisa de Rego explicaram a questão da origem das 

diferenças individuais a partir da combinação de fatores internos e externos. Porém, ao 

contrário do que se poderia supor, isso não quis dizer que tais explicações tenham se 

enquadrado num autêntico paradigma interacionista.  Ao contrário, os educadores 

pressupuseram uma somatória ou justaposição de fatores inatos e adquiridos, o que configura 

uma dupla determinação do indivíduo:  

 

Segundo esse grupo, o indivíduo nasce com algumas características (valores, 

capacidades, inteligência, tipo de comportamento, caráter etc.) mas, que 

somadas ou justapostas às influências do meio (aqui entendido como 

experiência de vida, origem cultural, social e familiar), podem se modificar. 

Sendo assim, não questionam a hipótese inatista de que existe uma “essência 

humana a priori, nem tampouco a ambientalista, pois valorizam as pressões 

que o indivíduo recebe da sociedade. Para esse grupo de educadores, o 

indivíduo é resultado de uma dupla determinação: de fatores inatos, portanto 

internos ao indivíduo, e das pressões do meio ambiente, externos ao sujeito. 

Na constituição das especificidades de cada ser humano, o meio parece ser 

compreendido como tendo o papel de reforçador, reformador ou modelador 

de comportamentos inatos. (REGO, 1998, p. 59)  

 

Nesse grupo, Rego identificou dois subgrupos. O primeiro demonstra convicção ao 

afirmar que o sujeito é resultado da soma de aspectos internos e externos. Já o segundo 

apresenta contradições ao longo da argumentação, defendendo ora uma ideia inatista ora uma 

ambientalista. Tais redações fazem supor que o tema estava pouco resolvido para esse grupo 
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de educadores, o que os levou a transitar entre as explicações inatistas e ambientalistas sem 

perceber as incoerências de seu texto.  

Na perspectiva sociointeracionista de Vigotski, organismo e meio determinam-se 

mutuamente. Por isso, “o biológico e o social não estão dissociados, pois exercem influência 

recíproca”, partindo-se da premissa de que o homem constitui-se por meio das interações 

sociais, num processo de apropriação da experiência histórica e cultural, em que “o indivíduo 

ao mesmo tempo que internaliza as formas culturais, transforma-as e intervém em seu meio”. 

O sujeito se constitui, portanto, na relação dialética com o mundo. Assim, “o ser humano não 

só é um produto de seu contexto social, mas também um agente ativo na criação desse 

contexto” (REGO, 1998, p. 60, grifos da autora . 

O que acontece na abordagem sociointeracionista  

não é uma somatória nem tampouco uma justaposição entre os fatores 

inatos e os adquiridos e sim uma interação dialética que se dá, desde o 

nascimento, entre o ser humano e o meio social e cultural em que se insere.  

Ou seja, as características do funcionamento psicológico tipicamente 

humano são construídas ao longo da vida do indivíduo por meio de um 

processo de interação do homem e seu meio físico e social. (Idem).  

 

Na teoria histórico-cultural, o ser humano constitui-se como tal não somente devido 

aos processos de maturação orgânica, mas sobretudo por meio de suas interações sociais. As 

funções psíquicas humanas estão intimamente ligadas à apropriação do legado cultural de seu 

grupo. Tal patrimônio material e simbólico é constituído pelos conhecimentos, sistemas de 

representação, construtos materiais, técnicas, valores, formas de pensar e de se comportar.  

“Para que a criança possa dominar esses conhecimentos é fundamental a mediação de 

indivíduos, sobretudo os mais experientes de seu grupo cultural” (REGO, 1998, p. 63, grifos 

da autora). E, para que exista apropriação, deve haver também internalização, o que implica a 

transformação dos processos externos em um processo intrapsicológico. Nesse longo 

caminho, o desenvolvimento humano segue a direção do social para o individual.  

Consequentemente, na abordagem vigotskiana, “construir conhecimentos implica uma 

ação partilhada, já que é por intermédio dos outros que as relações entre sujeito e objeto de 

conhecimento são estabelecidas” (Idem .  Sendo assim, tal paradigma sugere “um 

redimensionamento do valor das interações sociais (entre os alunos e o professor e entre as 

crianças) no contexto escolar” (Ibidem . Tais interações passam as ser vistas como 

necessárias para a produção de conhecimentos pelos alunos, especialmente aquelas que 

possibilitem o diálogo, a cooperação e troca mútua de informações, o confronto de pontos de 

vista diferentes, e que impliquem a divisão de tarefas em que cada um tem uma 
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responsabilidade, responsabilidades essas que, somadas, levarão a alcançar um objetivo 

comum.  

Em tal paradigma, a prática escolar deve considerar não apenas os alunos como  

sujeito ativo mas também a importância da intervenção do professor e as trocas efetivadas 

entre as crianças, já que a atividade individual e espontânea da criança não basta para a 

apropriação dos conhecimentos.  

Em síntese, a pesquisa demonstrou que a amostra de professores estudada apresentou 

basicamente três concepções diferentes sobre as diferenças individuais percebidas em seus 

alunos. Um primeiro grupo considerou que a origem da constituição e singularidade do ser 

humano se deve a “fatores inatos, definidos por razões biológicas ou divinas, prontos ao 

nascer ou dados como potencialidade ” e, portanto,  internos ao indivíduo. Um segundo grupo 

declarou que tal origem está exclusivamente na influência do ambiente e deve-se, portanto, a 

fatores externos ao indivíduo. Já o terceiro grupo, constituído pela maior parte dos professores 

levou a hipótese de que o comportamento humano resulta da somatória de aspectos inatos e 

adquiridos.  

Essa visão defendida pela maior parte dos professores, aparentemente interacionista, 

na verdade, é bem diferente de um autêntico paradigma interacionista, que “compreende o 

homem como um sujeito histórico-social, que se constitui na sua interação com o meio, que 

transforma e é transformado nas relações sociais produzidas em uma determinada cultura” 

(REGO, 1998, p. 65).  

As visões expressas pelos sujeitos acarretam uma desvalorização do papel da 

educação. Nos três grupos,  

seja privilegiando o indivíduo como organismo biológico ou entidade 

abstrata, seja por meio de imposições do ambiente sobre um organismo 

passivo, seja ainda apenas somando um determinismo apriorístico às 

influências ambientais, o ser humano não é compreendido em sua totalidade 

e a realidade é vista de forma estática e imutável. As três visões expressam 

uma idéia de um determinismo prévio (por razões inatas e/ou adquiridas), 

que acarreta uma espécie de perplexidade e imobilismo do sistema 

educacional. A escola se vê, assim, desvalorizada e isenta de cumprir o seu 

papel de possibilitadora e desafiadora (ainda que não exclusiva) do processo 

de constituição do sujeito do ponto de vista do seu comportamento de um 

modo geral e da construção de conhecimentos. (REGO, 1998, p. 65) 

 

Analisando as argumentações oferecidas pelos educadores pesquisados,  a autora 

conclui que faltam a eles informações e conhecimento mais aprofundado a respeito das 

relações entre o aprendizado e o desenvolvimento do ser humano. O discurso dos sujeitos 

aparece marcado fortemente pelos valores, dogmas e mitos do senso comum. Eles parecem 
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não conseguir superar os limites da intuição, pois não recorrem às formulações teóricas já 

sistematizadas e dão a impressão de que as desconhecem.  

Os dados da pesquisa parecem apontar que o ideário desses educadores, para além de 

espelhar as crenças do senso comum, é também reflexo de alguns aspectos presentes em sua 

formação profissional. As hipóteses do grupo estudado fundamentam-se também em 

informações vindas de diversas áreas das ciências humanas, que durante muito tempo se 

revelaram impregnadas da antinomia indivíduo versus sociedade.  

Várias correntes de pensamento, especialmente a filosofia e a psicologia ofereceram 

diferentes orientações à educação. De modo geral, tais estudos trataram de “forma 

dicotomizada e polarizada as complexas relações entre: o homem e o meio, o herdado e o 

adquirido, o universal e o particular, a mente e o corpo, o biológico e o cultural, a consciência 

e o físico, o espírito e a matéria, o orgânico e o social, o sujeito e o objeto etc.” (REGO, 1998, 

p. 66)  As teorias disponíveis definem modos distintos de conceber o homem, seus processos 

ontogenéticos e filogenéticos e as possibilidades da ação educativa.  

Analisando alguns livros de psicologia adotados em cursos de formação de 

professores, especificamente quanto ao tema da origem da constituição da singularidade 

humana, Rego observou que a maior parte de seus autores revelou indefinições, ambiguidades 

e contradições parecidas com aquelas manifestadas pelo grupo de educadores pesquisado, 

também aqueles parecendo certa justaposição de fatores biológicos e ambientais (1998).  

Tendo explicado como Rego chegou à classificação dos textos redigidos pelos 

educadores por ela pesquisados e tendo apresentado os pressupostos que subjazem a cada tipo 

de resposta e seus possíveis desdobramentos para a prática educativa, volto-me agora para a 

classificação das respostas oferecidas pelos professores da presente investigação.   

 

Exemplos de argumentos endógenos, exógenos e interacionistas na presente investigação  

 

Conforme mencionei antes, as 87 respostas dos professores de LP foram classificadas, 

de acordo com seu conteúdo, em endógenas, exógenas, justapostas (quando houve somatória 

de argumentos endógenos e exógenos) e interacionistas. Antes de falar da classificação das 

respostas propriamente dita, trago alguns exemplos dos argumentos apresentados pelos 

respondentes
27

.  

                                                         
27

 Tais exemplos foram transcritos ipsis literis, ou seja, com a pontuação, concordância e ortografia que tinham 

no original.  
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 Dentre os sujeitos que ofereceram justificativas de caráter endógeno, alguns 

defenderam que essa característica leitora do sujeito está dada desde o nascimento e não se 

detiveram numa possível causa para isso:  “aqueles que gostam já nascem com essa 

predisposição (P3 ”; “[há] casos de uma paixão inata na apreciação da leitura, como aquela 

pessoa que já nasce músico (P18 ”. Outras explicações veem essa característica leitora 

intrínseca do indivíduo como algo presente potencialmente, a ser despertado ou aguçado:   

“Há dois tipos de leitores: os que nascem leitores e os que necessitam de estímulo para 

despertar esse vínculo com a leitura” (P76);  “… o prazer pela leitura já está no coração das 

pessoas mas é despertado de maneiras diferentes” (P52);   "O gosto pela leitura é algo difícil 

de explicar, acredito ser nato ou não. Porém, algumas influências externas podem aguçá-lo 

(P27).  

 Alguns argumentos fizeram referência à origem dessa característica leitora endógena 

do sujeito, a qual poderia ser de ordem espiritual, como “A inteligência é um presente de 

Deus a cada um de nós” (P46  e/ou de ordem genética, como "Não podemos esquecer o fator 

individualidade, ou seja, aquele DNA com o qual a criança nasce e que a leva a gostar ou 

não de ler” (P12),  “existe a genética também (no aspecto da curiosidade etc)” (P39),  “A 

neurociência descobriu que temos uma área do cérebro específica para a leitura 

independentemente do meio social em que a pessoa vive” (P46).  Já alguns outros argumentos 

aludiram à ideia de personalidade: “desenvolver o hábito pela leitura em qualquer condição, 

em qualquer espaço, vindo de onde vier, está diretamente ligado a uma linha de 

personalidade” (P34). 

 Houve também um grupo de explicações para a formação leitora que girou em torno 

da naturalidade do processo de constituição leitora: “para alguns, o processo parece natural, 

sem a necessidade de estímulo” (P26 ,  “é como se um impulso subjetivo quase natural o 

impelisse a ler, escrever e fazer das letras uma expansão de si” (P66 . 

 Já outros argumentos atribuíram a constituição leitora a algo mais vago, como uma 

motivação, um gosto, uma tendência, uma vontade intrínsecas: “[quem se torna leitor] tem 

uma predisposição ao gosto pela leitura” (P25),  “o leitor ávido [...] de antemão possui uma 

motivação, algo que o move, envolve e precipita com o objetivo de „fazer-se existir‟, ler seria 

como sua assinatura no mundo” (P47),  “Cada pessoa tem maior ou menor tendência a 

certas coisas” (P81), “O hábito da leitura vai além do meio em que o leitor se cria, vem da 

vontade e da necessidade intrínseca do indivíduo” (P71).  
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 Tendo ilustrado as justificativas endógenas oferecidas pelos sujeitos para a 

constituição leitora nos meios populares, passo agora apresentar exemplos de explicações de 

tipo exógeno.  

 As justificativas de caráter exógeno disseram respeito a uma série de âmbitos, dentre 

os quais estão a família, a escola – a biblioteca escolar e o professor –, os vizinhos, as 

características do ambiente em que viveriam os alunos das camadas populares, caracterizado 

por restrição de acesso a lazer, ao universo das tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) e aos bens culturais, e, por outro lado, a possibilidade de acesso a material de leitura, 

vizinhos etc. Elenco abaixo algumas dessas explicações, a título de exemplo, conforme disse 

antes. Não se trata ainda de uma análise mais detalhada das posições dos docentes.   

 Segundo vários sujeitos, os alunos das camadas populares se tornariam leitores:  

porque “houve alguém que conseguiu incutir essa prática: um professor, familiar, vizinho” 

(P21); porque alguém foi modelo de leitor –   “A criança precisa ter incentivo de um adulto 

leitor, mas um leitor de verdade e não de alguém  que o obriga a ler „porque ler é legal‟, o 

exemplo é necessário” (P33). Outros argumentos dizem que a criança e jovem pobre pode se 

constituir leitor devido ao “incentivo familiar [a ler e estudar], já que os pais não tiveram 

condições financeiras e escolaridade” (P6), à “valorização dos pais quanto à alfabetização e 

educação dos filhos” (P29), pelo fato de “as famílias […] incentiv[ar]em (ou não)  seus 

filhos a terem um futuro melhor, a encontrar um caminho para seguirem” (P15), e ainda 

porque “o hábito da leitura é adquirido desde a infância de acordo com os pais, lendo 

histórias infantis, contos de fadas e fábulas, o que faz com que os alunos tenham o gosto pela 

leitura” (P16).  Mesmo quando os pais ou responsáveis não são muito escolarizados, a 

constituição leitora se explica porque há “Pessoas não alfabetizadas que valorizam a 

educação  e  a leitura” (87), assim como há “pessoas que mesmo não alfabetizadas contam 

histórias, contos e casos para as crianças. Possibilitando assim a cognição e estrutura de um 

texto; estimulando a criança imaginar, criar e interpretar situações diversas” (P56 . 

 Mas os argumentos de caráter exógeno para o desenvolvimento de práticas leitoras 

oferecidos pelos docentes não se restringem ao âmbito da família: “Esses jovens  nunca foram 

a uma biblioteca fora da escola e dependem exclusivamente dos professores para inseri-los 

num universo cultural” (P43).   Há algumas explicações que atribuem ao próprio meio 

precário em que vive o leitor a gênese de seu interesse por ler – “O jovem se torna leitor 

ávido exatamente pelas dificuldades que enfrenta, o que leva à curiosidade ou desejo de 

conhecer um livro” (P44) – e algumas mencionam uma espécie de mobilização escolar para 

não reproduzir as condições de vida dos pais. Tais jovens internalizariam  “o discurso de seus 
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pais que dizem que a leitura é o único objeto de liberdade contra o assujeitamento que eles 

foram submetidos...” (P37).  

 Outras justificativas veem no limitado acesso a lazer um fator de formação leitora. 

Num contexto de  “limitação de meios de entretenimento […] a leitura acaba sendo seu modo 

de desligar-se do mundo, da realidade materialmente escassa” (P29 , “sem acesso às outras 

opções de lazer, de contato com um mundo diferente, ele [aluno pobre] descobre ao ler uma 

oportunidade de fuga do cenário onde vive” (P77 .  

 Conforme disse antes, as justificativas foram arroladas acima a título de ilustração. 

Não representam a totalidade dos argumentos de ordem exógena nem uma amostra 

estatisticamente correta do tipo de explicação dada. Uma análise pormenorizada de tais 

justificativas será feito mais adiante.  

 Alguns trechos das respostas elaboradas pelos docentes expressavam a hipótese de que 

a constituição do leitor resulta da somatória de aspectos inatos e adquiridos, ou seja, de 

argumentos de ordem endógena e exógena. O texto escrito por P30 constitui um bom exemplo 

da referida justaposição, já que o sujeito se refere a um mentor, mas também diz que o 

sentimento e desejo de se tornar leitor estavam dados a priori em sua personalidade: “[os 

alunos pobres] tornam-se leitores porque encontraram ao longo da sua jornada um mentor, 

que poderia ser um amigo, professor, ou qualquer pessoa que o auxiliou no processo de 

leitura, que por certo também já era um sentimento da criança, já estava o desejo de tornar-

se, incutido na sua personalidade, e este foi desenvolvido”. Outro exemplo da somatória 

referida acima foi dado por P12, que escreveu:  “Podemos ainda salvar um jovem que não 

vem de um lar assim e a escola é o lugar ideal para jogar esta tábua de salvação [...] há 

muitos fatores externos que podem […] servir de ímã, na tentativa de atrair [o aluno para a 

leitura]. Mas não podemos esquecer o fator individualidade, ou seja, aquele DNA com o qual 

a criança nasce e que a leva a gostar ou não de ler, apesar do exemplo do lar”. Um terceiro 

caso de justaposição foi  a redação de P39, que entremeou argumentos endógenos e exógenos: 

“acredito ser algo relativo à base da educação familiar […] existe a genética também (no 

aspecto da curiosidade etc) [...]  a criança copia tudo que o adulto faz e o hábito adquirido 

passa a fazer parte de sua vida”. 

 No paradigma interacionista, conforme vimos antes, a construção de conhecimentos 

implica a atuação de membros mais experientes do grupo social, pois as relações entre sujeito 

e objeto de conhecimento são estabelecidas por intermédio dos outros. Tal apropriação de 

conhecimentos pelo sujeito se dá de modo ativo e dialético.  
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 Há argumentos que ressaltam justamente esse caráter dialético da apropriação da 

cultura pelo sujeito e que foram, portanto, considerados interacionistas: "há inúmeros fatores 

que colaboram para a formação de um leitor ávido. Além das condições sociais e materiais, 

poderíamos pensar nas condições psicológicas implicadas no processo de leitura, no 

significado de leitura assumido/assimilado por cada sujeito (P49). Há ainda excertos sobre a 

singularidade do desenvolvimento humano: “Não há, por certo, uma dimensão apenas 

determinista […], pois cada ser humano é único e, a despeito de ser influenciado 

constantemente pelo ambiente em que vive, vivencia individualmente as influências desse 

ambiente e desenvolve gostos e tendências que o diferencia dos demais seres humanos (creio 

que Vygotsky já disse algo semelhante quando fala sobre a microgênese em sua teoria)” 

(P24).  

 Outros trechos falam da constituição leitora não como algo espontâneo, mas como 

processo, como algo que pode ser favorecido pela mediação afetuosa de leitores mais 

maduros, seja em casa seja na escola, assim como pela qualidade dos livros escolhidos:  “O 

hábito da leitura dos jovens não depende apenas das condições financeiras da família [...] as 

pessoas não se tornam leitores do dia para a noite e as crianças não vão começar a ler um 

livro complexo. Antes passam pela etapa dos gibis, dos livros curtos e com bastante 

ilustração e precisam da mediação de uma pessoa mais proficiente na prática da leitura. Se 

eles tiverem esse ambiente favorável em casa, com um familiar ou babá, ou sei lá quem, é 

claro que eles chegarão à escola com uma facilidade […] por viverem num ambiente letrado 

[…] não me refiro a uma casa que tenha livros, simplesmente, como se o amor pela leitura 

surgisse assim, por geração espontânea […] Mas a uma casa que seja capaz de envolver as 

crianças afetivamente [...] Cabe à escola trabalhar o amor pela leitura e pelos livros […] é 

necessário que a mediação seja feita por um professor afetuoso, que apresente às crianças 

bons livros, um professor capaz de cativá-las, que leia para elas” (P22).  

 Dentre os argumentos considerados interacionistas, houve alguns que enfatizaram, por 

exemplo, a possibilidade de o indivíduo se aproximar da leitura mediante oportunidades de 

aprendizagem tanto formal quanto informal: “Embora o contexto familiar tenha sua 

influência e determinação nesta cultura de acesso e disponibilidade aos livros, ela não é a 

única e duvido que seja a principal [...] cada indivíduo pode desenvolver hábitos, 

competências e habilidades conforme as oportunidades e ocasiões permitam, possibilitem, 

tanto informais como formais” (P13); “[A questão é] impossível de ser respondida se 

considerarmos estes jovens quantitativamente [...] a única possibilidade de compreender 

estes casos é a partir das subjetividades, considerando o quê, dentro de seus processos, suas 
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histórias, suas relações pessoais, seus anseios, os levaram a desenvolver gosto pela leitura 

[...] nas favelas, por exemplo, também tem militância,  tem movimentos sociais empreendidos 

pela própria comunidade, tem artistas, tem intelectuais...  [Esse jovem que se torna leitor] 

pode ter em sua trajetória pessoal algum incentivo que lhe seja decisivo, que ele agarre como 

uma chance” (P79). 

 Tendo ilustrado acima os argumentos que foram considerados endógenos, exógenos 

ou interacionistas, volto-me agora para a classificação das respostas como um todo.  

 

2.2.2.2 A CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

Conforme mencionei antes, para a classificação dos textos dos professores, não levei 

em conta as justificativas individualmente. Tentei obter um resumo do conjunto de 

argumentos de cada redação, ou seja, saber qual era o sumo das ideias expressas pelo docente.  

Assim, consegui melhor compreender cada texto, já que vários respondentes elaboraram 

respostas um tanto contraditórias, que explicitavam uma postura inatista, mas que incluíam 

outros argumentos, talvez considerados por eles como o mais correto ou o que a pesquisadora 

esperava ouvir. Esse foi o caso, conforme disse antes de um sujeito que assim se expressou: 

Eu diria que é uma questão pessoal se isso não fosse politicamente incorreto. 

Dezoito respostas foram classificadas como puramente endógenas. O conjunto de 

argumentos dos textos restantes levou-me a tomar 34 respostas como exógenas, 20 como 

justapostas e 12 como interacionistas. Não foi possível classificar três redações.  A Tabela B, 

apresentada a seguir, traz a classificação de cada um dos textos.  
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TABELA B - CLASSIFICAÇÃO DAS 87 RESPOSTAS  

EM ENDÓGENAS, EXÓGENAS, JUSTASPOSTAS, INTERACIONISTAS OU 

INCLASSIFICÁVEIS 

 

RESPON-
DENTES 

ENDÓGENAS      
(18/87) 

EXÓGENAS         
(34/87) 

JUSTAPOSTAS      
(20/87) 

INTERACIONIS-
TAS (12/87) 

INCLASSIFICÁ-
VEIS (3/87) 

P1           

P2           

P3           

P4           

P5           

P6           

P7           

P8           

P10           

P11           

P12           

P13           

P14           

P15           

P16           

P17           

P18           

P19           

P20           

P21           

P22           

P23           

P24           

P25           

P26           

P27           

P28           

P29           

P30           

P31           

P32           

P33           

P34           

P35           

P36           

P37           

P38           

P39           

P40           

P41           
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P42           

P43           

P44           

P45           

P46           

P47           

P48           

P49           

P50           

P51           

P52           

P53           

P54           

P55           

P56           

P57           

P58           

P59           

P60           

P61           

P62           

P63           

P64           

P65           

P66           

P67           

P68           

P69           

P70           

P71           

P72           

P73           

P74           

P75           

P76           

P77           

P78           

P79           

P80           

P81           

P82           

P83           

P84           

P85           

P86           

P87           

P88           
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O gráfico 4, apresentado abaixo, traz os percentuais de cada tipo de resposta. 

 

GRÁFICO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

 
 
 
 É possível perceber que a maioria das respostas são de cunho endógeno, exógeno ou 

uma somatória dos dois. Apenas 14% delas têm um conjunto de  argumentos interacionistas.  

Pareceu-me bastante paradoxal que 21% dos professores de LP de minha amostra 

atribuíssem a formação leitora a motivos endógenos, pois isso significaria, em última 

instância, que o trabalho da escola e do professor de LP têm caráter pouco relevante em face 

das características inatas dos alunos. Impressionou-me tal proporção de respostas com 

motivos endógenos (21%), isso sem considerar os 23% que apresentaram respostas 

justapostas, ou seja, que continham também motivos de ordem endógena,  o que perfaz um 

total de  44%.  

Tal índice é paradoxal na medida em que retira do professor de modo geral e da escola 

o mérito pela constituição leitora. É bem verdade que a escola enfrenta problemas para formar 

leitores, em especial os autônomos – que leem sem que isso lhes seja solicitado por um adulto 

(LEITE, 2012). Mas, quando se pergunta sobre os casos excepcionais em que se deu a 

constituição leitora, ou seja, em que houve êxito na formação,  é surpreendente que o 

professor de LP deixe de atribuir mérito a seu próprio trabalho e ao da escola para apontar 

motivos endógenos ou justapostos (que não deixam de ser parcialmente endógenos). Cabe 

perguntar-se, portanto,  quais são as causas para tanto.  

21% 

39% 

23% 

14% 

3% 

As 87 respostas se subdividem em... 

Apenas endógenas

Apenas exógenas

Justapostas

Interacionistas

Inclassificáveis
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Em primeiro lugar, é preciso atentar para o fato de que, na mais recente edição do 

estudo quantitativo sobre o comportamento leitor, a Retratos da Leitura no Brasil 3 (2012), 

quando perguntados sobre quem os havia influenciado a ler, dentre os 50% autodeclarados 

leitores, 17  dos entrevistados disseram “ninguém”. Isso pode sugerir apenas que “os 

mesmos não foram capazes de identificar, em suas histórias de vida, o principal agente 

mediador que possibilitou a sua aproximação com as práticas de leitura de livros” (LEITE, 

2012), mas também pode indicar que os entrevistados veem, sim, a leitura como algo natural e 

não como um processo socialmente construído.  

Parece-me que as respostas de tais entrevistados, assim como aquelas dos sujeitos do 

presente estudo, apontam para o senso comum que está presente nas ideias de genialidade 

inata, seja por motivos espirituais, seja por carga genética ou por uma aleatória e inexplicável 

atribuição de uma faculdade a priori
28

. Tal senso comum está por toda a parte, incluindo os 

meios de comunicação de massa.  

Interessante pontuar que vários respondentes à minha pergunta tiveram o ímpeto de 

narrar suas histórias de constituição leitora, nas quais ficaram patentes as ações de vários 

agentes mediadores. Ainda assim, depois de refletir sobre suas trajetórias, eles não 

conseguiram identificar tais mediações, disseram não saber ao certo por que se tornaram 

leitores ou atribuíram o mérito disso a suas características internas ou a uma suposta 

naturalidade do processo. Ora, pensando-se que a consciência de sua própria formação tem 

consequências nas práticas pedagógicas e no posicionamento do docente perante seus alunos 

(OLIVEIRA, 2008), a não identificação de possíveis mediações nessa formação também o 

tem: talvez leve o professor a reduzir a importância que suas ações têm para promover a 

aproximação de seus alunos com a leitura.  

Em tal contexto, pode-se dizer que os docentes, em suas respostas, apenas refletiram o 

senso comum. O professor, na qualidade de membro de uma sociedade com um determinado 

senso comum, faz uso de tal senso comum sem perceber: “o senso comum tem algo assim 

como a síndrome dos objetos invisíveis: estão tão obviamente diante dos nossos olhos que é 

impossível encontrá-los” (GEERTZ, 1997, p. 140 . Apesar de anticientífico, anti-intelectual e 

ametódico, o senso comum investe-se de muita autoridade:  

  

                                                         
28

 Recentemente, por exemplo, numa longa entrevista feita por conceituada jornalista num canal de TV paga, 

com três compositores expoentes da nova música brasileira, embora estes reiteradamente mencionassem, em 

suas histórias de vida, o quanto suas casas eram frequentadas diariamente por músicos e quantas interações 

qualificadas e cativantes ali tinham se dado, a jornalista continuava a enfatizar sua incompreensão sobre as raízes 

de tamanho talento, dom, genialidade etc.  
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[...] o bom senso é uma forma de explicar os fatos da vida que afirma ter o 

poder de chegar ao âmago desses fatos. [...] Como uma estrutura para o 

pensamento, ou uma espécie de pensamento, o bom senso é tão autoritário 

quanto qualquer outro: nenhuma religião é mais dogmática, nenhuma ciência 

mais ambiciosa, nenhuma filosofia mais abrangente. (1997, p. 127)  

 

 A premissa tácita que dá ao senso comum sua autoridade é aquela que afirma que ele 

representa “nada mais que a pura realidade”, que “suas opiniões foram resgatadas diretamente 

da experiência e não [são] um resultado de reflexões deliberadas sobre esta [experiência]” 

(1997, p. 116). Geertz contradiz tal premissa tácita defendendo que o senso comum é 

historicamente construído é: 

 

uma interpretação da realidade imediata, uma espécie de polimento desta 

realidade, como o mito, a pintura, a epistemologia, ou outras coisas 

semelhantes, então, como essas outras áreas, será também construído 

historicamente e, portanto, sujeito a padrões de juízo historicamente 

definidos. (1997, p. 116)  

 

Em outras palavras, “O bom senso não é aquilo que uma mente livre de artificialismo 

apreende espontaneamente; é aquilo que uma mente repleta de pressuposições [...] conclui.” 

(GEERTZ, 1997, p. 127)  Em suma, o senso comum é um sistema cultural e quem está 

inserido num sistema cultural “tem total convicção de seu valor e de sua validade” (1997, p. 

116).  

Ora, se o senso comum é historicamente construído, há no senso comum dos 

educadores brasileiros convicções resultantes da história brasileira, e particularmente da 

história da educação, que é preciso considerar. Além disso, acredito que, para transpor as 

barreiras do senso comum, é necessário um certo aparelhamento teórico e também acesso a 

pesquisas empíricas sobre formação leitora, o que me leva à questão de sua formação inicial e 

continuada, algo que discutirei mais adiante. Antes, porém, desejo trazer para a análise mais 

alguns dados gerados pelo presente estudo.  

Intrigada pelo paradoxo dessa não atribuição de mérito do professor de LP a si e à 

escola pela constituição leitora bem-sucedida, persegui a questão de quantos professores 

dentre aqueles que escreveram textos não classificados como endógenos, ou seja, os 

exógenos, justapostos (que incluem argumentos exógenos) ou interacionistas teriam 

mencionado a escola ou o professor como fatores de constituição de leitores.  
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2.2.2.3 PRESENÇA DA ESCOLA E DO PROFESSOR NAS RESPOSTAS 

A Tabela C, apresentada a seguir, traz o mapeamento que fiz de tal questão. Verifiquei 

primeiramente quantos respondentes haviam chegado a mencionar a escola ou o professor em 

seus textos. Em seguida, levantei quantos deles haviam atribuído à escola um papel relevante 

(mesmo que não privilegiado) na constituição leitora dos jovens desfavorecidos. Por último, 

chequei quantos haviam atribuído ao professor um papel relevante na referida constituição. 
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TABELA C - PRESENÇA DA ESCOLA E DO PROFESSOR  

ENTRE AS RESPOSTAS EXÓGENAS, JUSTAPOSTAS OU INTERACIONISTAS SOBRE 

A CONSTITUIÇÃO LEITORA DOS JOVENS DESFAVORECIDOS 

 

RESPON
-DENTES 

EXÓGENOS       
(34/87) 

JUSTAPOS-
TOS (20/87) 

INTERACIO-
NISTAS 
(12/87) 

 A ESCOLA OU O 
PROFESSOR 

FORAM 
MENCIONADOS 

(42/66) 

A ESCOLA TEVE 
PAPEL RELEVANTE 

NA 
CONSTITUIÇÃO 
LEITORA DOS 

DESFAVORECIDOS 
(19/66) 

O PROFESSOR 
TEVE PAPEL 

RELEVANTE NA 
CONSTITUIÇÃO 
LEITORA DOS 

DESFAVORECIDOS 
(23/66) 

P1             

P2             

P4             

P5         Sim: acesso   

P6             

P7             

P8           Sim, mas "de formiguinha" 

P10             

P11             

P12             

P13             

P14             

P15             

P16             

P17             

P18             

P19             

P21             

P22             

P24             

P25             

P26             

P28             

P29             

P30             

P31             

P32             

P33             

P35             

P36             

P37             

P38             

P39             

P40             

P41             
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RESPON
-DENTES 

EXÓGENOS 
(34/87) 

JUSTA-
POSTOS 
(20/87) 

INTERACIO-
NISTAS 
(12/87) 

 A ESCOLA OU O 
PROFESSOR 

FORAM 
MENCIONADOS 

(42/66) 

A ESCOLA TEVE 
PAPEL 

PRIVILEGIADO NA 
CONSTITUIÇÃO 
LEITORA DOS 

DESFAVORECIDOS 
(19/66) 

O PROFESSOR 
TEVE PAPEL 

PRIVILEGIADO NA 
CONSTITUIÇÃO 
LEITORA DOS 

DESFAVORECIDOS 
(23/66) 

P42             

P43             

P44             

P45             

P47             

P48             

P49         Acesso.   

P50             

P51             

P52             

P56             

P58             

P61             

P62             

P63             

P65             

P69             

P70             

P72             

P74             

P76             

P77             

P78             

P79             

P82             

P83             

P84             

P85             

P86             

P87             

P88             
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De forma surpreendente, também entre esse grupo de 66 textos classificados como não 

puramente endógenos, a escola ou o professor foram mencionados em apenas 42 deles. Além 

disso, em apenas 19 respostas, a escola teve papel relevante na constituição leitora dos 

desfavorecidos e o professor, por sua vez, somente em 23 delas (Gráfico 8).  

Pensando-se no total de respostas, ou seja, incluindo-se também as endógenas, é fácil 

perceber o quanto a escola goza, na opinião expressa pelo conjunto de 87 professores, de um 

status minoritário na constituição leitora dos alunos pobres. Apenas 23% de tais docentes 

atribuíram a essa instituição um papel relevante.   

 

GRÁFICO 8 - PRESENÇA DA ESCOLA E DO PROFESSOR 

ENTRE AS RESPOSTAS EXÓGENAS, JUSTAPOSTAS OU INTERACIONISTAS 

SOBRE A CONSTITUIÇÃO LEITORA DOS JOVENS DESFAVORECIDOS 

 

 
 

 
Pelo gráfico 9, apresentado a seguir, visualiza-se bem a pouca importância, 

irrelevância ou impotência da escola na visão dos respondentes.  
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GRÁFICO 9 – (IR)RELEVÂNCIA DA ESCOLA 

 

 
 

O dado de que apenas 23% das respostas consideraram que a escola pode ter  papel 

relevante para a constituição leitora assume ainda maior importância quando se leva em conta 

o conteúdo de algumas respostas. Em três delas (P5, P49, P52), por exemplo, a escola 

favoreceria a formação leitora tão somente porque daria acesso a material de leitura.  

Voltando a pensar no total de respostas (87), também a relevância do papel do 

professor se mostra minoritária. Apenas 26% do conjunto de respondentes atribuíram função 

relevante a esse profissional, como se pode visualizar no gráfico 10.   
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GRÁFICO 10 – RELEVÂNCIA DO PROFESSOR 

 

 
 

Da mesma forma que aconteceu com a escola, o dado de que apenas 26% do total de 

professores de LP atribuem a si próprios papel relevante para a constituição leitora torna-se 

ainda mais contundente quando se analisa a relativização ou modalização presente nas 

respostas, com trechos por mim destacados em itálico. P8, por exemplo, fala do “despertar da 

leitura num ou noutro aluno”, em uma realidade em que “alguns poucos educadores fazem 

um trabalho „de formiguinha‟”. Já P51 afirma que há jovens que se interessam pela leitura 

“por incentivo de alguns professores”. P85 parece falar de uma certa imponderabilidade na 

formação leitora como se dá hoje entre as camadas populares: “É certo que a família, a escola 

e até um único professor possam fazer a diferença na formação do indivíduo leitor, mas essas 

experiências não podem permanecer no plano do descompromisso, da sorte, exceções ou das 

trajetórias individuais”.  

Percebe-se, assim, que é possível falar de uma perspectiva pouco crente no papel da 

escola e do professor por vários motivos. O primeiro deles é a quantidade de respostas 

endógenas ou justapostas. O segundo é o fato de que somente 23% dos respondentes 

atribuíram à escola e apenas 26% ao professor um papel relevante na formação leitora. O 

terceiro deles é a relativização da influência que tanto escola quanto professores teriam nessa 

formação.  
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Embora o processo de constituição leitora obviamente não se restrinja à escola, esta 

tem um papel tão mais importante quanto mais desfavorecida for a camada social dos sujeitos. 

Conforme já esclarecido anteriormente, meus pressupostos são que a escola deve oferecer o 

ensino de leitura e que ela é o locus privilegiado na apresentação e mediação do saber, 

especialmente para os mais pobres, e que o professor de modo geral e o de português em 

particular têm papel crucial nesse processo. Daí a surpresa diante dos dados acima.  

Essa perspectiva pouco crente do professor como promotor da constituição leitora não 

é corroborada pelos dados da Retratos da Leitura no Brasil 3 (2012), que aponta que a família 

está deixando de ser a maior influência para a formação de leitores e que a escola e os 

professores estão protagonizando o processo. O referido estudo traz dados sobre “quem mais 

influenciou o leitor a ler”, a partir dos quais se pode inferir quais agentes mediadores 

desempenharam papel relevante no processo de constituição de leitores de livros. Os 

entrevistados leitores apontaram, em ordem decrescente, os seguintes agentes: professor, 

mencionado por 45% deles; mãe ou responsável do sexo feminino, 43%; pai ou responsável 

do sexo masculino, 17%; outro parente, 14%; amigo, 12%; pastor, padre ou líder religioso, 

6%; colega de trabalho, 2%; marido, mulher ou companheiro(a), 4%; outra pessoa, 5%. 

Comparando-se os dados dessa pesquisa com aqueles da edição anterior (2008), 

percebe-se uma alteração nas duas primeiras posições: as mães, que haviam sido os agentes 

mais citados antes, com 49%, passaram para a segunda colocação em 2011, sendo citadas por 

43% dos sujeitos; já os professores, que na versão anterior haviam sido citados por 33% dos 

sujeitos, passaram para a primeira colocação, sendo mencionados por 45% dos entrevistados.  

Leite discute se tal inversão nas posições de “principal agente mediador, responsável 

pelas condições que favorecem o processo de constituição dos sujeitos como leitores” seria 

indício de que “estejam ampliando-se os níveis de informação dos professores, com relação a 

cuidados e procedimentos pedagógicos que facilitariam a aproximação entre os alunos e as 

práticas de leitura de livros” (2012, p. 70), o que seria auspicioso. No entanto, como os dados 

gerais do estudo indicam uma queda na porcentagem de leitores, Leite levanta a hipótese de 

que “as famílias – mães e pais – não estejam mais conseguindo realizar plenamente práticas 

de aproximação das crianças com a leitura devido à deterioração das condições de vida, o que 

implicaria a diminuição de contato com os filhos” (2012, p. 68). 

A análise de dados mais específicos sobre a família, especialmente a “frequência com 

que veem/viam a mãe [ou o pai] lendo” permite inferir “prováveis mudanças nas práticas de 

leitura que ocorrem nas famílias, o que poderia estar relacionado com o fato de as famílias 
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estarem perdendo influência na formação de seus filhos enquanto leitores, comparando-se 

com os professores nas escolas” (LEITE, 2012, p. 69 .  

 Ora, seja porque os professores estão favorecendo de modo mais qualificado a 

aproximação entre os alunos e as práticas de leitura, hipótese mais otimista, seja porque as 

famílias estejam conseguindo favorecer menos tal aproximação devido à deterioração das 

condições de vida contemporâneas, hipótese mais sombria, o fato é que o papel do professor 

como mediador assume cada vez mais relevância. Tal relevância é tanto maior quanto mais 

desfavorecida for a família do sujeito.  

 Na região metropolitana de São Paulo, área em que moram os sujeitos da presente 

investigação, não é incomum que os adultos responsáveis por crianças e jovens de estratos 

empobrecidos da população estejam fora de casa por muitas horas a fio devido ao tempo gasto 

(que pode chegar a 5 horas diárias) na locomoção para o trabalho em transporte público de 

qualidade baixa em vias comumente muito congestionadas. Tal tempo, adicionado às horas de 

trabalho em si, reduziria a oportunidade de atuação de tais familiares sobre a vida escolar e a 

formação leitora de tais crianças e jovens.  

 Mas, afinal, quais seriam algumas das respostas para tal perspectiva tão pouco crente 

no professor e, por extensão, na escola, como promotores do desenvolvimento de alunos 

leitores mesmo entre os sujeitos que não ofereceram respostas puramente endógenas? Aventei 

várias hipóteses quanto a isso. Perguntei-me se o professor de LP se mostrava pouco 

autoconfiante: por gozar de pouco prestígio social; por suas condições objetivas de trabalho; 

por se sentir insuficientemente qualificado; por não ser ele próprio um leitor habitual etc. Fiz 

então um esforço de contextualização da condição do professor por um lado e das condições 

da leitura por um lado, contextualização essa que apresento a seguir.  

2.2.2.4 EM BUSCA DA COMPREENSÃO DA POUCA IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA 

PELO PROFESSOR A SI PRÓPRIO E À ESCOLA 

 

2.2.2.4.1 As condições em que trabalha o professor 

Com vistas a compreender possíveis razões para a pouca importância atribuída pelo 

professor a si próprio e à escola, para além daquelas já apontadas por Rego (1998),  trago 

algumas contribuições de outros autores. 

 De acordo com Bernard Charlot, hoje “o professor trabalha emaranhado em tensões e 

contradições arraigadas nas contradições econômicas, sociais e culturais da sociedade 

contemporânea” (2008, p. 5 . É, portanto, “um profissional da contradição”. Mas não são 
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apenas essas as contradições enfrentadas pelo professor. Há também tensões inerentes ao ato 

de educar e ensinar. Quando mal geridas, tais tensões tornam-se contradições. As 

contradições são simultaneamente estruturais, ou seja, ligadas à atividade docente, e 

sociohistóricas, já que são moldadas pelas condições sociais de ensino de uma determinada 

época. Dentre as contradições, Charlot destaca seis pontos: O professor é herói ou vítima? É 

“culpa” do aluno ou do professor? O professor deve ser tradicional ou construtivista? Ser 

universalista ou respeitar as diferenças? Restaurar a autoridade ou amar os alunos? A escola 

deve vincular-se à comunidade ou afirmar-se como lugar específico? 

Segundo o sociólogo francês, até a década de 1950, a vida dentro da escola não tem 

grandes turbulências, porque esta não desempenha um papel importante na distribuição das 

posições sociais e no futuro da criança. Não se discute o que acontece dentro da escola; o que 

se debate é o acesso a ela e sua contribuição para a modernização dos países. Assim, 

eventuais contradições são “contradições sociais a respeito da escola e não contradições 

dentro da escola” (2008, p. 3  Nesse contexto, a posição social dos professores, sua imagem e 

seu trabalho são claramente definidos e estáveis. Embora mal remunerados, os professores 

gozam de prestígio social.  

Essa configuração muda radicalmente a partir das décadas de 1960 e 1970, quando a 

escola passa a ser considerada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social. Desde 

então, há um movimento de expansão escolar organizado pelo Estado. Dali em diante, a 

escolarização abre perspectivas de inserção profissional e de ascensão social. Doravante,  o 

fato de ser bem-sucedido na escola importa muito, o que torna mais angustiada a relação dos 

alunos e pais com a instituição e mais tensa a relação com os professores. Além disso, os 

novos alunos que têm acesso à escola trazem comportamentos e relações com esta e seus 

saberes que não combinam com a tradição escolar. Há ainda novas e atraentes fontes de 

informação, em especial a televisão. Os professores, por sua vez,  passam a sofrer novas 

pressões sociais: como a escola é importante para o futuro das famílias e do país, eles são 

vigiados e criticados. No entanto, sua remuneração continua baixa. Por outro lado, com a 

expansão da escola, há um número cada vez maior de pessoas diplomadas e aptas a ensinar.  

Nessa nova configuração socioescolar, “a contradição entra na escola e desestabiliza a função 

docente. A sociedade tende a imputar aos próprios professores a responsabilidade dessas 

contradições” (CHARLOT, 2008, p. 3 . As práticas pedagógicas são criticadas e o professor 

tradicional é desprezado.  

Até hoje perduram as funções conferidas à escola nos anos 1960 e 1970 e as 

contradições que ela deve enfrentar. Mantém-se também a desestabilização da função 
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docente. Sobre essa base, ocorrem outras mudanças nos anos 1980 e 1990, decorrentes das 

novas lógicas neoliberais, quais sejam: a) o predomínio das exigências de eficácia e qualidade 

da produção, inclusive na educação; b) essas exigências levam à expansão do ensino superior 

e à cobrança por melhor qualidade do ensino fundamental; c) impõe-se a ideia de que “a lei 

do mercado é o único meio para se alcançar qualidade”. O Estado recua. Paralelamente, 

desenvolvem-se novas tecnologias da informação e comunicação (CHARLOT, 2008). 

As transformações decorrentes das novas lógicas neoliberais repercutem sobre a 

profissão docente, “desestabilizada não apenas pelas exigências crescentes dos pais e da 

opinião pública, mas também na sua posição profissional (nas escolas particulares), na sua 

posição perante os alunos, nas suas práticas” (CHARLOT, 2008, p. 4 . As “novas exigências 

feitas aos professores requerem uma cultura profissional que não é a cultura tradicional do 

universo docente” (Idem .  

Na virada do século, a desestabilização da profissão docente é tamanha que Libâneo 

(2010) vê-se impelido a reunir argumentos em favor do papel não apenas dos professores mas 

também da escola na chamada sociedade pós-industrial para se contrapor ao discurso de que 

teríamos chegado a um tempo em que os professores não são mais necessários.  

De acordo com o autor, contemporaneamente, os interesses políticos são subordinados 

às regras neoliberais. No campo ético, acentuam-se o individualismo e o egoísmo. Na vida 

cotidiana, aumenta o poder dos meios de comunicação. A educação deixa de ser um direito e 

passa a ser uma mercadoria. Se esse quadro parece pouco alentador no mundo, ele é desolador 

no Brasil, país em que se acentua o dualismo educacional, isto é, em que há diferentes 

qualidades de educação para ricos e pobres. Libâneo argumenta que não devemos nos resignar 

em face desse cenário. Ao contrário, cabe-nos investir na formulação de propostas assertivas 

para que a população brasileira possa tomar as rédeas de seu destino. Nessa perspectiva, a 

função da escola torna-se ainda mais relevante:  

 

a escola ganha importância ao invés de perder. Para serem enfrentados os 

desafios do avanço acelerado da ciência e da tecnologia, da mundialização 

da economia, da transformação dos processos de produção, do consumismo, 

do relativismo moral, é preciso um maciço investimento na educação 

escolar. (LIBÂNEO, 2010, p. 20) 

  

 

O pesquisador insiste no papel insubstituível da escola na contemporaneidade. E, 

assim como Charlot, também discute as transformações necessárias a essa nova escola: 

“Existe lugar para a escola na sociedade tecnológica e da informação, porque ela tem um 
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papel que nenhuma outra instância cumpre. É verdade que ela precisa ser repensada” 

(LIBÂNEO, 2010, p. 27).  

Em face das novas realidades, “a escola precisa deixar de ser meramente uma agência 

transmissora de informação e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 

informação” (2010, p. 28). Cabe à escola fazer “uma síntese entre a cultura formal (dos 

conhecimentos sistematizados) e a cultura experenciada [...] a escola precisa articular  sua 

capacidade  de receber  e interpretar  informação com a de produzi-la, a partir do aluno como 

sujeito de seu próprio conhecimento” (Idem). Nessa nova escola, sim, os professores são 

necessários. Contudo, novas exigências educacionais pedem um novo professor, o qual  

 

precisaria, no mínimo, adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender 

a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades 

comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios de 

informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias. 

(LIBÂNEO, 2010, p. 30)  

 

 

Quanto mais complexas vão se tornando as realidades do mundo contemporâneo, mais 

são solicitadas ao professor novas e numerosas atitudes docentes. Na nova escola, o professor 

precisa:  

Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a ajuda 

pedagógica do professor [...]; modificar a ideia de uma escola e de uma 

prática pluridisciplinares para uma escola e uma prática interdisciplinares 

[...]; conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender 

[...]; persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva 

crítica dos conteúdos [...]; assumir o trabalho de sala de aula como um 

processo comunicacional e desenvolver capacidade comunicativa [...]; 

reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e informação 

na sala de aula [...]; atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças 

no contexto da escola e da sala de aula [...]; investir na atualização científica, 

técnica e cultural, como ingredientes do processo de formação continuada 

[...]; integrar no exercício da docência a dimensão afetiva [...]; desenvolver 

comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em 

relação à vida, ao ambiente, às relações humanas, a si próprios. (LIBÂNEO, 

2010, p. 30-45)  

 

 

O quadro de transformações econômicas e sociais recentes “sugere o desenho de um 

circuito integrado envolvendo os avanços tecnológicos, o novo modelo de produção e 

desenvolvimento, a qualificação profissional e a educação” (LIBÂNEO, 2010, p. 20). Porém, 

“é ilusório [...] crer que a ideia da educação como fator central do novo paradigma produtivo 

e do desenvolvimento econômico tenha um sentido democratizante”. (Op. cit., p. 21 . A 

despeito de alguma ampliação de recursos para a formação geral da população, não há real 
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democratização da educação, porque tal formação apresenta características de aligeiramento, 

com a aproximação entre exigências formativas e produção, e a paralela desvalorização do 

saber escolar.   Uma evidência disso é que, no Brasil, a universalização do acesso à escola não 

tem conseguido garantir a oferta de ensino de qualidade a todos os alunos (LEITE, 2008; 

PEREGRINO, 2006; LIBÂNEO, 2010). Mantém-se nos estados o que Libâneo chama de 

dualismo educacional: 

 

um sistema de ensino duplo: o das escolas públicas sem remuneração 

decente para os professores, sem condições físicas e materiais, sem 

supervisão pedagógico-didática, sem programas de formação continuada, e o 

das escolas privadas cada vez mais seletivas. (2008, p. 21)      

 

Tal “dualismo educacional” é flagrante no documentário “Pro Dia Nascer Feliz”, que 

retrata o cotidiano de estudantes de escolas públicas e aquele de alunos de uma escola privada 

de elite (embora seu idealizador tenha afirmado que seu objetivo não fora estabelecer 

comparações, mas apenas retratar o cotidiano daqueles jovens). Há ainda um outro dualismo:  

o fato de que às escolas públicas teria se reservado a função de “acolhimento social” enquanto 

as privadas de elite continuariam a ter por objetivo a excelência acadêmica (LIBÂNEO, 

2012).      

São frequentes as críticas baseadas no senso comum contra a escola pública, como se a 

democratização do acesso  a ela é que tivesse engendrado uma crise no ensino dessa escola. 

Essas críticas não levam em consideração que vivemos agora um contexto de complexidade, 

que a escola pública de hoje tem uma nova clientela e, portanto, novas necessidades, nem que, 

para atendê-las, a escola deve assumir novas características organizacionais e pedagógicas.  

Os professores desenvolvem seu trabalho nesse contexto de complexidade e são 

cobrados por toda a sociedade. São frequentemente responsabilizados pelos insucessos da 

escola e do sistema de ensino, a partir de uma análise aligeirada, pontual e linear da situação 

educacional de nosso país, sem considerar as fragilidades estruturais de nosso sistema 

educacional: políticas públicas, condições de trabalho e problemas na formação inicial 

(LEITE, 2008).  

Para refletir sobre o trabalho dos professores, é necessário levar em consideração que 

as condições político-intitucionais às quais eles estão ligados influenciam sobremaneira o ato 

de ensinar e as representações sobre a profissão:  

 

[...] o que os professores fazem em sala de aula e como o fazem é 

centralmente o que define o modo de ser professor. Porém, para que esse 
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trabalho se efetive, há muitas outras dimensões que lhe são pressupostas. 

Essa complexa relação assenta-se sobre um delicado equilíbrio que não 

depende apenas da ação dos professores. As condições político-institucionais 

a que eles estão vinculados têm grande peso na configuração do efetivo ato 

de ensinar e na construção das representações sobre o mundo profissional. 

(ALMEIDA, 2008, p. 126) 

 

De fato, diante de uma realidade cada vez mais complexa, a escola precisa se 

reinventar e o professor, tornar-se um mediador cada vez mais habilidoso, criativo, 

qualificado, culto (é interminável a lista dos adjetivos a qualificar esse docente ideal). Porém, 

as condições objetivas para a formação e atuação desse professor são muito desfavoráveis: 

 

Políticas globais para a educação inexistem, e as medidas anunciadas pelo 

governo a título de “reformas” são tímidas, setorizadas e fragmentadas. Por 

outro lado, a escola que temos encontra-se distante do que propõem as 

análises, e a desqualificação profissional do professorado é notória, porque 

os cursos de formação não vêm acompanhando as mudanças. Junto com 

isso, vem se acentuando a tendência de desprofissionalização e de 

decréscimo do conceito social da profissão perante a sociedade. (LIBÂNEO, 

2010, p. 49) 
 

Leite (2008) corrobora a ideia de que os professores não estão sendo formados para 

enfrentar a nova realidade da escola pública e as novas demandas que lhes são feitas. Com 

base em pesquisa sobre a formação de professores nos cursos de licenciatura, a autora afirma 

que 

 
Os professores não estão recebendo preparo inicial suficiente nas instituições 

formadoras para enfrentar os problemas encontrados no cotidiano da sala de 

aula. Os programas de ensino das diferentes disciplinas dos cursos de 

licenciatura estão, de um modo geral, sendo trabalhados de forma 

independente da prática e da realidade das escolas, caracterizando-se por 

uma visão burocrática, acrítica, baseada no modelo da racionalidade técnica. 

É preciso que os cursos de formação de professores se organizem de forma a 

possibilitar aos docentes, antes de tudo, superar o modelo da racionalidade 

técnica, para lhes assegurar a base reflexiva na sua formação e atuação 

profissional (2008, p. 24). 

 

A propósito de formação prévia, Gatti faz um levantamento minucioso sobre  as 

características dos professores no Brasil. De acordo com a autora, hoje se avoluma a 

preocupação com as licenciaturas em função dos problemas sérios de aprendizagens escolares 

na sociedade brasileira. Tal preocupação não significa atribuir apenas ao professor e sua 

formação a responsabilidade pelo desempenho das redes de ensino. Afinal, há fatores que 

convergem para tal desempenho, dentre os quais Gatti cita:  
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as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação 

básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, hábitos 

estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação crítica das 

aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura 

e gestão das escolas, a formação dos gestores, as condições sociais e de 

escolarização de pais e mães de alunos das camadas populacionais menos 

favorecidas (os "sem voz") e, também, a condição do professorado: sua 

formação inicial e continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da 

educação básica, as condições de trabalho nas escolas (2010, p. 1359). 

 

Ainda que considere tal conjunto de fatores, Gatti reputa relevante analisar a formação 

inicial dos professores e o faz tratando das questões relativas às licenciaturas a partir de dados 

sobre as condições de oferta desses cursos, suas características, as características dos 

licenciandos e suas condições de profissionalidade,  tomando o professor como “um 

profissional que tem condições de confrontar-se com problemas complexos e variados, 

estando capacitado para construir soluções em sua ação, mobilizando seus recursos cognitivos 

e afetivos” (2010, p. 1360). 

Houve um crescimento relativo dos cursos de licenciatura entre 2001 e 2006. A oferta 

de cursos de Pedagogia praticamente dobrou (94%) e a oferta das demais licenciaturas (que 

formam professores especialistas) cresceu 52%. Porém, o número de matrículas nesses 

mesmos cursos aumentou apenas 40%. A maior parte dos matriculados está nas instituições 

privadas: 64% das matrículas em Pedagogia e 54% nas demais licenciaturas (GATTI; 

BARRETO, 2009), o que inclui Letras.  

O nível de conclusão nesses cursos é baixo: cerca de 24%, segundo dados do 

INEP/MEC (2006). Também o Censo da Educação Superior de 2007 traz outro indício digno 

de nota: o número de matrículas nos cursos voltados para as disciplinas do magistério foi 

menor em 2007 do que em 2006 no caso de algumas disciplinas; além disso, tais cursos foram 

os únicos que tiveram números negativos de crescimento no Brasil.  Tais dados levam a 

pensar no tipo de demanda que há ou não para esses cursos.  

Gatti dedica-se a analisar as características dos alunos das licenciaturas, levando em 

conta que elas têm peso sobre as aprendizagens e  desdobramentos na atuação profissional.  

No estudo de Gatti & Barreto (2009)
29

, mostra-se que, quando indagados sobre o principal 

motivo que os levou a escolher a licenciatura, 65% dos alunos de Pedagogia e apenas 48,6% 

dos demais licenciandos declararam desejar ser professores. Neste  grupo, o dos demais 

                                                         
29

 Tal estudo toma por base o questionário do Exame Nacional de Cursos (ENADE, 2005), realizado com 

137.001 sujeitos.   
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licenciandos, 21% declarou ter escolhido a docência como um plano B, uma espécie de 

“seguro desemprego”.  

Levantamento inspirado no de Gatti foi realizado informalmente por mim na primeira 

aula de uma classe de 60 alunos de licenciatura da Faculdade de Educação da USP no 

primeiro semestre de 2013. Solicitei aos estudantes – de cursos muito diversos, de Letras a 

Geologia, passando por Matemática – que escrevessem textos apontando seus motivos para 

estar na licenciatura. Os resultados foram parecidos: apenas cerca de metade dos alunos 

pensavam em ser professores e boa parte destes apenas como um plano B.  

A meu ver, tais dados são reveladores do pouco potencial de atração que a docência 

tem hoje em nossa sociedade.  

Quanto à idade, o estudo de Gatti & Barreto encontrou um dado inesperado: menos da 

metade dos licenciandos (45%) está na faixa etária considerada ideal (18 a 24 anos). 

Especificamente entre os alunos de Letras, a proporção na faixa ideal é de 46%. Nas faixas 

seguintes (25 a 29 e 30 a 39 anos), encontram-se 21,6% e 21,1% dos alunos desse curso.  

Tal distribuição talvez seja indício de trajetórias escolares entrecortadas, algo comum 

nos casos da chamada longevidade escolar, em que sujeitos filhos de pais não alfabetizados 

ou pouco escolarizados chegam ao ensino superior, mas o fazem em um tempo maior, com 

períodos de interrupção da escolarização motivados por sua necessidade de trabalhar ou por 

dificuldades de acesso aos níveis seguintes de ensino (VIANA, 2007). Trajetórias 

entrecortadas foram comuns também entre os sujeitos de minha pesquisa de mestrado, 

também eles exemplos de longevidade escolar nos meios populares (RENESTO, 2009). 

Quanto aos sujeitos da presente pesquisa, não realizei levantamento minucioso sobre a 

adequação idade – ano de graduação, mas, em várias respostas, foi possível identificar que a 

data de graduação dos professores era bastante tardia em relação à de nascimento.  Tal 

suposição de trajetórias escolares entrecortadas parece ser suportada pelos dados sobre renda 

familiar e escolaridade dos pais de licenciados apresentados por Gatti a seguir. 

Entre os estudantes das licenciaturas, há uma “clara inflexão em direção à faixa de  

renda mais baixa”: 50,4  deles estão nas faixas de renda familiar média (três a dez salários 

mínimos). O percentual de alunos com renda familiar de até três salários mínimos é de quase 

40% e reduz-se muito a frequência de alunos nas faixas de renda superiores a dez salários 

mínimos. Quanto à bagagem cultural anterior, Gatti tomou a escolaridade dos pais como 

indicador da bagagem das famílias de origem dos estudantes. Cerca de 10% dos licenciandos 

provêm de lares de pais não alfabetizados e 40% deles têm pais que frequentaram até a 4
a
. 
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série do ensino fundamental. Há um nítido processo de ascensão dessa geração aos mais altos 

níveis de educação.  

A maioria dos estudantes provém da escola pública. Quase 70% deles cursaram todo o 

ensino médio na rede pública e 14,2% o fizeram parcialmente. Gatti toma os resultados do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como referência de desempenho escolar dos 

alunos da escola pública
30

 no nível anterior ao ensino superior e conclui que “a escolaridade 

anterior realizada em escola pública evidencia grandes carências nos domínios de 

conhecimentos básicos”, o que é preocupante, já que “É com esse cabedal que a maioria dos 

licenciandos adentra nos cursos de formação de professores” (2010, p. 1365).  

Quanto aos currículos das licenciaturas, o projeto “Formação de professores para o 

ensino fundamental: instituições formadoras e seus currículos” (GATTI et al., 2008, v. 1 e 2; 

GATTI; NUNES, 2009) objetivou analisar o que se propõe hoje como disciplinas formadoras 

no ensino superior, nas licenciaturas presenciais em Pedagogia, Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Biológicas, distribuídas proporcionalmente em todo o país
31

. 

Especificamente quanto às licenciaturas em Língua Portuguesa, foram analisados os 

currículos e ementas de 32 cursos.  

Da referida análise, destaco os seguintes aspectos: os cursos de licenciatura em Letras 

têm 51,4% da sua carga horaria dedicada a disciplinas relativas aos conhecimentos 

disciplinares da área, em especial de Linguística e somente 11% das horas são voltadas para a 

formação para a docência; há forte dissonância entre os projetos pedagógicos e a estrutura das 

disciplinas e suas ementas, indicando que os referidos projetos não influenciam a realização 

dos cursos; a vasta maioria das instituições não especifica em que consistem os estágios ou 

como são realizados; na maioria das ementas, não há uma articulação entre as disciplinas de 

formação específicas e a formação pedagógica; saberes relativos a tecnologias no ensino 

praticamente não aparecem.  

De modo geral, verificou-se que inexiste um núcleo comum de disciplinas e que não 

há equilíbrio entre os eixos da teoria e da prática. Inexiste  

um núcleo compartilhado de disciplinas da área de formação para a docência 

e é heterogênea a gama de conteúdos com que se trabalha nas disciplinas que 

mais frequentemente aparecem (Didática, Metodologia e Práticas de 

Ensino). Ainda assim, constatou-se que é reduzido o número de disciplinas 

teóricas da Educação (Didática, Psicologia da Educação ou do 

Desenvolvimento, Filosofia da Educação etc.) e que mesmo as disciplinas 

                                                         
30

 De um total de 100 pontos possíveis, a média obtida pelos alunos de escola pública no ENEM foi, em 2006, 

apenas 34,94 pontos e, em 2008, somente 37,27. 

 
31

 A amostra dos cursos foi estratificada por região do país, dependência administrativa e tipo de instituição.  
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aplicadas têm espaço pequeno nas matrizes, sendo que estas, na verdade, são 

mais teóricas que práticas, onde deveria haver equilíbrio entre estes dois 

eixos. (GATTI, 2010, p.1374) 

 Em face disso, a autora conclui que o preparo para atuar na educação básica é 

precário:  

Com as características ora apontadas, com vasto rol de disciplinas e com a 

ausência de um eixo formativo claro para a docência, presume-se 

pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação 

para o exercício do magistério na educação básica. (GATTI, 2010, p. 1374, 

grifos meus) 

A heterogeneidade apontada por Gatti materializou-se muito fortemente no corpus de 

textos que obtive, os quais apresentaram um amplo espectro no que diz respeito à qualidade 

da escrita, seu (não) embasamento teórico e ao tipo de argumento apresentado. De modo 

geral, foi gritante o quanto os professores formados em instituições de menor prestígio 

apresentaram mais dificuldades de escrita ou até desvios absolutamente gritantes da chamada 

língua-padrão. Porcentagem significativa de tais textos são uma prova cabal da preparação 

inadequada para o exercício da docência de LP.  

Os dados analisados por Gatti levam-na a expressar preocupação com a resultante da 

formação de docentes para a educação básica e a lembrar, como uma das evidências dessa 

resultante problemática, o índice baixo de aprovação de licenciados em concursos públicos 

para professor.  

E aqui cabe alguma problematização. Pelo que pude inferir dos textos e dos dados de 

formação e atuação dos sujeitos estudados na presente pesquisa, mesmo entre aqueles que 

trabalham há alguns anos na rede pública de ensino, há docentes que escreveram textos com 

um farto número de problemas de concordância nominal e verbal, de ortografia e pontuação 

(para nem entrar no mérito de aspectos mais complexos como falta de coesão e coerência), os 

quais, a meu ver, seriam impeditivos para o exercício do magistério de modo geral e daquele 

de LP em particular. Pergunto-me, então, se tais docentes vêm trabalhando na rede sem ter 

sido efetivados, o que seria sintoma da precarização das relações de trabalho entre o Estado e 

os professores (com contratos temporários, por exemplo) ou se, sim, passaram nos concursos, 

o que indicaria que estes não deixariam de selecionar professores de LP que escrevem tão 

mal.  

Refletindo agora não mais sobre a formação prévia, mas sim sobre a formação 

continuada, interessante recorrer à análise que Almeida faz da formação de professores no 

contexto das reformas educacionais.  
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O professor e as reformas educativas 

 

Se a escola e os professores são cada vez mais necessários, mas a escola precisa ser 

repensada (LIBÂNEO, 2010), se há numerosos estudos das ciências da educação a apontar 

como seria a atuação ideal do professor (CHARLOT, 2008), se há cada vez mais propostas 

governamentais de alterações nas formas de funcionamento da escola, por que ela ainda não 

consegue oferecer ensino de qualidade a seus novos alunos?  

Naturalmente, os professores se deparam com uma escola com inúmeros problemas 

estruturais graves. Em Renesto (2009), quando mencionei reiteradas vezes a estarrecedora 

“omissão da escola” para a formação de leitores de Cidade Tiradentes, não me referia apenas 

a práticas pedagógicas equivocadas, mas principalmente à ausência do Estado. Deparei-me, 

na pesquisa de campo, com denúncias de extrema falta de vagas, falta de professores de LP 

por meses ou anos a fio, inexistência de biblioteca escolar, indisponibilidade de material 

didático e até a manutenção das escolas de lata. Nesse sentido, a referida “omissão da escola” 

deveria ter sido nomeada por mim “omissão do Estado”. Mas, para além dos problemas 

estruturais, há equívocos cometidos durante a implantação de ações de reforma da escola que 

acabam por perpetuar as formas tradicionais de atuar em sala de aula (ALMEIDA, 2008).   

Almeida reflete sobre como as reformas educativas chegam (ou não) a incidir sobre a 

escola, e se essa incidência é positiva ou chega a ser desastrosa. Inicialmente, a autora 

sintetiza o contexto em que as políticas internas de educação são gestadas:  

 

[...] as atuais regras político-econômicas – emanadas dos modos como o 

atual sistema capitalista se estrutura globalmente e gestadas nos grandes 

organismos internacionais – [...]  trazem decorrências para as políticas 

internas, impondo o enxugamento do Estado, a restrição dos gastos públicos, 

a redução das proteções sociais, a flexibilização do trabalho e o 

rebaixamento dos salários, visando aprofundar a privatização e aumentar a 

acumulação, deixando como conseqüência o agravamento da exclusão 

social, o crescimento do desemprego endêmico e a exaltação da 

responsabilidade individual. (2008, p. 100-101) 

 

 Nessa nova dinâmica social, em que o mercado funciona como árbitro das regulações 

que se estabelecem nos campos econômico, social, cultural e educacional, desenvolve-se uma 

onda reformista no campo educacional, a qual objetiva readequar a escola às necessidades 

hegemônicas e vê a educação como mercadoria. É nesse contexto que “os sistemas escolares e 

o trabalho dos professores têm passado por transformações frequentes, alterando as relações 

profissionais e sociais que eles desenvolvem.” (Op. cit., p. 101  
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 Cada vez mais se opta por intervir nos sistemas por meio de reformas educacionais, 

frequentemente sem examinar a pertinência da implantação de grandes ações 

transformadoras, as quais desconsideram a história das instituições e as necessidades e 

capacidades dos professores, ou seja, daqueles que efetivamente constroem as práticas 

educativas na escola. De fato, “os grandes ausentes nos processos de elaboração dessas 

propostas [de reforma] têm sido os professores” (ALMEIDA, 2008, p. 102 . Uma outra 

característica das reformas educativas recentes é a descontinuidade das políticas. Assim,  

 

muitas das reformas empreendidas não conseguem chegar às salas de aula e 

alterar suas ações e relações cotidianas. Elas ignoram a história das práticas 

escolares e impedem possíveis relações a serem estabelecidas com o saber 

historicamente construído nas escolas ou no próprio sistema de ensino e, em 

alguns casos, chegam a deformar as práticas dos professores.(Op. cit., p. 

103) 

 

Ainda segundo Almeida, o modo como as reformas são implantadas é extremamente 

equivocado, pois desconsidera a ideia de que os professores têm um papel crucial na 

efetivação das transformações, algo que já é consenso entre os estudiosos de reformas. 

Tratarei agora do tema dos ciclos como um exemplo do que se acaba de afirmar e não 

para defender ou não a escola ciclada, discussão essa que não cabe no escopo deste estudo.  

Da mesma forma que o senso comum imputa à expansão da cobertura da educação a 

sua queda de qualidade, como se quantidade e qualidade fossem mutuamente excludentes, 

também se responsabiliza a escola ciclada (na qual, supostamente por definição, os alunos não 

precisariam estudar para passar) pela oferta de ensino de baixa qualidade ou pela indisciplina. 

Ora, a questão não é a escola  ciclada em si, mas as condições objetivas de trabalho nesse tipo 

de escola. Além de enfrentar as contradições apontadas por Charlot (2008), o professor da 

escola ciclada de São Paulo viveu a contradição de ter de trabalhar com ciclos numa 

instituição que manteve as características da escola seriada, em decorrência da forma 

autoritária e vertical como as reformas educativas são implantadas.   

A escola organizada em ciclos, que ganhou presença na educação brasileira nas 

últimas décadas, foi uma “medida de política pública voltada para a inclusão social de setores 

da população até então expulsos da vida escolar” (ALMEIDA, 2008).  São vários os pré-

requisitos para que a escola possa se reestruturar e de fato trabalhar em ciclos e não mais por 

séries. Dentre tais pré-requisitos estão:  
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as condições de infraestrutura, de trabalho, de salário e carreira docente, o 

número de alunos por sala e de professores na escola, o apoio técnico-

pedagógico ao ensino, mas principalmente a compreensão dos professores 

sobre seu trabalho, sobre a escola e sobre seus alunos, o que deveria 

estruturar-se por meio de um sólido programa de formação continuada capaz 

de mobilizar os profissionais na direção de construírem outras concepções a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem e das concepções sobre o papel 

da escola (ALMEIDA, 2008, p. 98).   
 

Ainda de acordo com Almeida, no Brasil tem havido sucessivas iniciativas reformistas 

implementadas de modo vertical, mas não teria sido esse o caso da implantação da escola 

ciclada paulistana, em que os professores foram inicialmente trazidos para o centro das 

discussões e tiveram possibilidades de formação e condições de trabalho mais adequadas para 

a efetivação de um ensino de melhor qualidade.
32

 No entanto, o modo como a preparação para 

a implantação da escola ciclada se deu não se manteve. Houve descontinuidade dos 

pressupostos político-pedagógicos e ideológicos que sustentaram a introdução dos ciclos e 

fragilização das condições salariais e de trabalho, bem como da infraestrutura das escolas.  

Da mesma forma que aconteceu na maior parte do país, também na cidade de São 

Paulo, o acesso praticamente universal ao ensino fundamental não veio acompanhado de 

alterações nas formas de organização e funcionamento, nas condições de trabalho, salário e 

formação dos professores. Assim, a permanência do aluno na escola graças aos ciclos não lhes 

garantiu aprendizagem de qualidade. A continuidade de práticas educativas tradicionais da 

escola seriada levou a escola paulistana a oferecer um ensino aligeirado, preservando a 

exclusão das camadas menos favorecidas da população  (ALMEIDA, 2008). 

Em estudo conduzido pela pesquisadora, os professores apontaram elementos que 

dificultaram o incremento da qualidade de ensino, dentre os quais destacaram a falta de 

professores para complementar o trabalho, o número excessivo de alunos por sala, além do 

pouco tempo para realizar o trabalho desejado. A autora constata que o professor sofreu os 

efeitos de uma reforma que, ao longo de sua implantação, não fez da transformação 

pedagógica o carro-chefe da mudança. Como resultado do parco e descontínuo apoio 

pedagógico, atuar na escola ciclada tornou-se um fardo para os professores, que se sentiam 

fragilizados na essência de suas ações. Os docentes muitas vezes se manifestaram perdidos, 

sem sustentação para desenvolver seu trabalho, reféns de situações organizacionais que 

limitavam sua realização.  Muitos dos problemas que eles enfrentavam decorriam das 

                                                         
32 Na cidade de São Paulo, a organização da rede municipal de ensino em ciclos data de 1992. 
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políticas autoritárias que desconsideravam seu trabalho, suas necessidades e sua capacidade 

de atuarem como agentes de mudança. 

Ainda segundo Almeida,  

 
... da imbricação das ações, opiniões, crenças e conhecimentos dos 

professores com os fatos que foram configurando as condições de trabalho 

no novo cenário da escola ciclada resulta uma atitude profissional 

endurecida [...] que pode trazer implicações negativas para a motivação 

profissional. (2008, p. 120) 

 

Em outras palavras, nas escolas cicladas da cidade de São Paulo, os professores 

trabalharam em condições desfavoráveis a que exercessem o controle das variáveis que 

intervinham em seu trabalho. Esse é um exemplo de como as determinações dos organismos 

centrais do sistema educativo acabam por tolher as possibilidades de os professores se 

desenvolverem profissionalmente de modo a satisfazer suas necessidades e alcançar seus 

objetivos, o que contribui não apenas para reduzir os elementos positivos de motivação e o 

envolvimento, mas também para fortalecer os aspectos negativos como norteadores da 

reconstrução de sua identidade profissional (ALMEIDA, 2008). 

A autora expressa preocupação com as condições objetivas de organização da escola e 

do trabalho do professor, já que os professores denunciam “o descaso das políticas públicas 

com a qualidade do trabalho educativo” (2008, p. 128 . Em suma,   

 
os professores são assediados cotidianamente por demandas e imposições 

para as quais não receberam qualquer preparo formativo, não contam com 

infraestrutura adequada para realizá-las e nem recebem contrapartida na sua 

remuneração e valorização. Sobre eles pessoalmente recai a responsabilidade 

pelas respostas que a escola, enquanto instituição, deve propiciar. (Idem) 
 

Ainda segundo a autora, é assustador que tenhamos vivido uma sucessão de reformas 

e que muito pouco se tenha transformado no cotidiano da escola. A meu ver, igualmente 

surpreendente é que tanto se tenha, desde os anos 1980, discutido perspectivas interacionistas 

do desenvolvimento humano e que, na prática, o senso comum continue a vigorar entre os 

professores que atribuem a constituição leitora a motivos endógenos ou a uma justaposição de 

endógenos e exógenos. Mais surpreendente ainda é a irrelevância do professor e da escola nas 

opiniões manifestadas pelos sujeitos. Tal irrelevância parece ser sintoma muito concreto do 

fortalecimento dos aspectos negativos como norteadores de sua identidade profissional 

(ALMEIDA, 2008).  
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Em síntese, é possível dizer que, se o professor no mundo trabalha em meio às 

contradições da contemporaneidade e às tensões inerentes ao próprio ato de ensinar, o mesmo 

não apenas se aplica, mas também se acentua no caso do professor brasileiro em geral.  

  O professor enfrenta as contradições de lhe serem feitas cada vez mais demandas 

numa escola muito precária do ponto de vista estrutural, num contexto de deficiente formação 

prévia e em serviço, e sob políticas e reformas autoritárias que desconsideram seus saberes e 

frequentemente limitam ou prejudicam sua atuação. O docente brasileiro defronta-se ainda 

com a contradição de lhe ser imputada a responsabilidade por toda e qualquer mazela de uma 

escola que só recentemente trouxe para dentro de si a vasta maioria da população, escola essa 

que é regida por uma característica de dualismo educacional, com um ensino aligeirado para 

os pobres, numa perspectiva de acolhimento social em detrimento da excelência acadêmica. 

Na escola ciclada, o professor viu-se em meio à contradição de atuar numa instituição 

que supostamente era ciclada e que, no cotidiano, mantinha as formas de organização e 

gestão, assim como a cultura da escola seriada. Tal escola continuou, assim,  a fabricar o 

fracasso escolar dos mais pobres, desta vez de modo mais perverso, porque mais sutil: não se 

nega a matrícula à criança pobre, mas dá-se a ela uma educação de segunda categoria, 

criando-se, assim, “excluídos de dentro”, termo cunhado por Bourdieu. Prova flagrante disso 

são os dados sobre o renitente analfabetismo funcional tão presente entre crianças e 

adolescentes que completaram o ensino fundamental e o médio. 

Como se percebe, há uma complexidade cada vez maior, há cada vez mais exigências 

quanto à escola e à atuação do professor, o qual deve se reinventar, mas cuja formação prévia 

e em serviço deixa a desejar (LEITE, 2008; ALMEIDA, 2008, LIBÂNEO, 2010, 2012; 

GATTI, 2010). Há aí mais uma dolorosa contradição. Outra contradição é que as tão 

necessárias reformas da escola normalmente assumem um caráter autoritário e vertical, em 

que o professor não é convidado a protagonizar a mudança, o que dificulta sua real efetivação.  

 Em suma, todo o conjunto de fatores apresentado acima contribui para o 

fortalecimento dos aspectos negativos norteadores da identidade do professor, o que pode 

explicar a relativa ausência dele e da instituição em que trabalha – a escola – entre as 

justificativas por ele apresentadas para a bem-sucedida embora estatisticamente improvável 

constituição leitora dos jovens nas camadas populares.  

 As conclusões acima remetem a Antonio Nóvoa, que, em 1999, publicou artigo 

intitulado “Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das 

práticas”,  que se tornaria referência na área de educação, devido ao instigante diagnóstico dos 

problemas envolvidos na formação docente de então e à crítica dos fatores a eles 
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relacionados. Analisando a “realidade discursiva” de grande parte dos textos sobre educação,  

a qual era marcada, segundo ele, pela  

 
lógica excesso-pobreza, aplicada ao exame da situação dos professores: do 

excesso da retórica política e dos mass-media à pobreza das políticas 

educativas; do excesso das linguagens dos especialistas internacionais à 

pobreza dos programas de formação de professores; do excesso do discurso 

científico-educacional à pobreza das práticas pedagógicas e do excesso das 

“vozes” dos professores à pobreza das práticas associativas docentes (1999, 

p. 11),  

 

 

o autor alertava para a distância enorme que havia entre o tempo presente – marcado pela 

precariedade das práticas e políticas do sistema educacional – e a riqueza dos discursos e das 

teses defendidas por grupos diversos – políticos, acadêmicos, gestores e os próprios 

professores. Sua principal crítica é que as análises “prospectivas”, que sempre enalteciam o 

papel fundamental dos educadores para a construção da sociedade do futuro, revelavam um 

“excesso de futuro” que é, simultaneamente, um “déficit de presente”. O diagnóstico de 

Nóvoa é absolutamente válido quando se examina as expectativas que são depositadas no 

professor em contraste com suas condições objetivas de atuação.  

 A problematização das condições em que atua o professor, em busca de compreender 

os motivos para sua atribuição de pouca importância ao sucesso na formação de leitores, fez-

me olhar para tais condições com um viés mais negativo. Para evitar um tom derrotista – que 

é imobilizador e desmotiva quem é e quem pretende ser professor –  é preciso reiterar que há 

aspectos inegavelmente positivos na história recente da educação brasileira,  como a expansão 

do acesso à escola, a universalização do acesso ao ensino fundamental I e II, os programas de 

desenvolvimento e distribuição de material didático, como o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD)
33

, por exemplo,  e a instalação de bibliotecas escolares e o fornecimento de 

material de leitura, como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)
34

 etc.    

                                                         
33 De acordo com o Ministério da Educação, O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como 

principal finalidade “subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de 

livros didáticos aos alunos da educação básica.  Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) 

publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às 

escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político 

pedagógico”. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article       

Acesso em julho de 2014. 
34

 Também segundo Ministério da Educação, o  Programa Nacional Biblioteca da Escola iniciou-se em 1997 e 

tem por fim “promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência”. Atualmente, todas as escolas públicas de educação básica cadastradas no 

censo escolar realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) são contempladas sem necessidade de adesão.  
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 É corrente um discurso saudosista que fala de uma certa escola pública de 

antigamente, cuja qualidade era melhor. Mas pode ser considerada melhor uma escola que 

atendia a uma fatia tão restrita da população?   

  No próximo tópico, tratarei das condições do professor para a mediação da leitura.    

 

2.2.2.4.2 As condições do professor para a mediação da leitura  

 

Embora o Brasil ainda seja hoje um “país de não leitores” (ROSING, 2012) e a leitura, 

temática frequentemente desalentadora, há avanços que é preciso reconhecer e celebrar. Nos 

últimos 100 anos,  

no âmbito da leitura, dos livros e da educação, três conquistas são 

indiscutíveis, talvez irreversíveis, e merecem celebração: 1) disponibilidade 

de bons livros na maioria das escolas brasileiras; 2)  tomada de consciência 

por parte de educadores e de parcela significativa de brasileiros da 

importância da capacidade leitora da população; 3)  compreensão da 

responsabilidade maior e intransferível da escola na capacitação de seus 

alunos para leitura eficiente. (LAJOLO, 2012, p. 165) 

Em 2004, Soares  alertava que a democratização da leitura enfrentava obstáculos que 

extrapolavam o educacional, em especial o de falta de acesso a material de leitura e o da não 

imersão das famílias em ambientes que propiciassem o letramento. Na última década, 

problemas quanto às condições de acesso a material de leitura parecem ter sido parcialmente 

amenizados, sobretudo devido a programas governamentais de distribuição maciça de livros, 

como é o caso do PNBE, do PNLD e do “Cada município, uma biblioteca”. Porém, tal 

distribuição não tem redundado em aumento efetivo de número de leitores, ainda que se adote 

como definição de leitor um critério bastante modesto como aquele da Retratos da Leitura no 

Brasil, que desde 2007 considera leitor qualquer pessoa que declare, no momento da 

entrevista, ter lido ao menos um livro nos três meses anteriores à pesquisa, e ainda que apenas 

parcialmente. De fato, comparando-se as três edições da Retratos da Leitura no Brasil (2001, 

2008, 2012), é possível dizer que pouco mudou no comportamento leitor da população 

brasileira nos últimos dez anos. Ao contrário, contrastando os dados de 2011 e 2008, percebe-

se que houve uma diminuição de 5% no índice de entrevistados que se declararam leitores. 

Tal redução pode estar relacionada a pequenas alterações na metodologia de pesquisa. De 

                                                                                                                                                                                
Fontes: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:programa-nacional-

biblioteca-da-escola&catid=309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574   e  

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao 

Acesso em julho de 2014.                                                  
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qualquer modo, é preocupante que a Retratos não aponte nenhuma tendência de crescimento, 

ainda que mínima.  

Em face do resultado pouco animador da Retratos da Leitura no Brasil 3, fica patente 

que a mera distribuição de material de leitura, embora obviamente necessária num país de 

enormes desigualdades sociais como o nosso, não é garantia de favorecimento da constituição 

leitora
35

. E por que não?  

 Por um lado, porque ainda se faz necessário verificar os modos de circulação dos 

livros distribuídos e checar se de fato chegam às mãos e olhos dos alunos (LAJOLO, 2012) e, 

por outro, porque é imprescindível que a escola e o professor façam uma melhor mediação 

entre o possível leitor e esses livros, já que, conforme vários estudos apontam, a mera 

presença deles junto aos alunos não é sinônimo de constituição leitora (OLIVEIRA, 2008; 

RENESTO, 2009; ALVES, 2008b; GROTTA, 2000; ALCÂNTARA, 2009).    

Lajolo questiona vários dos resultados da Retratos, questionamento esse que leva a 

supor que o número de leitores é efetivamente muito menor do que aquele autodeclarado 

pelos entrevistados, e pergunta-se “onde estão os livros efetivamente distribuídos pelo 

governo?” (2012, p. 177) entre aqueles citados pelos sujeitos como lidos recentemente ou 

mais marcantes. Terão eles sido efetivamente lidos ou fazem parte de um acervo imaginário, 

do capital cultural dos entrevistados? Pergunta na mesma linha  também é feita por Rosing: 

 

É urgente verificar o destino dado aos acervos no contexto das escolas: 

permanecem fechados em caixas? São utilizados nas práticas pedagógicas de 

sala de aula? São emprestados aos alunos na programação de leituras 

extensivas? São desconsiderados enquanto suportes de ampliação do 

conhecimento e de desenvolvimento da sensibilidade de professores e 

alunos? (2012, p. 102) 

 

As perguntas de Lajolo e Rosing fazem todo o sentido quando penso na rotineira não 

circulação do acervo de bibliotecas escolares relatada em 2007 por alunos de escolas públicas 

de Cidade Tiradentes, bairro de São Paulo, por receio de que eles estragassem ou não 

devolvessem os materiais de leitura. Recordo-me também de caso noticiado nos jornais de 

São Paulo de uma escola que descartou na rua, a céu aberto, parte de seu acervo, com uma 

quantidade considerável de livros de literatura em bom estado. 

 Ainda pensando na questão do efetivo acesso ao material de leitura, cabe aqui um 

comentário quanto à biblioteca. As bibliotecas também foram contempladas com acervos 

                                                         
35 A despeito das procedentes críticas que se faz à apresentação da literatura pelo livro didático, parece-me que 

ações como o PNLD são necessárias. Para alguns sujeitos de minha pesquisa de mestrado, o livro didático foi, 

durante longos períodos, o único material de leitura disponível (RENESTO, 2009). 
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novos ou com sua atualização e o Minc anunciou, em 2012, que praticamente havia zerado o 

número de municípios brasileiros sem esse equipamento, sem dúvida, uma notícia auspiciosa.  

 Porém, no contexto da região metropolitana de São Paulo, cabe perguntar se o número 

de bibliotecas é suficiente para atender a população toda. Cabe ainda ressaltar que tais 

equipamentos de modo geral não estão localizados nos bairros periféricos, perto de quem 

mais precisaria deles:  as camadas populares. A fala recente de Ferréz, escritor morador de 

Capão Redondo, bairro de São Paulo, ilustra a insuficiência de tal equipamento e de seu 

acervo:   

O País há muitos anos é vendido como rico. “Estamos em ascensão”. “Tudo 

está melhorando”. “Todos fazem parte dessa evolução”. Balela, mentira. [...] 

A periferia há muitos anos está defasada de algo que atraia o jovem. Não 

temos nenhum de [sic] entretenimento para alguém que hoje completa 14 

anos. A biblioteca mais próxima é um CEU da prefeitura (tem 3.000 títulos 

para mais de um milhão de habitantes). (2014)  

 

Em suma, houve alguns avanços quanto à questão do acesso, com uma maior 

capilarização do equipamento cultural biblioteca, o que pode ter tido impacto positivo sobre 

cidades menores, mas cabe questionar se o mesmo se deu nas áreas periféricas de São Paulo.  

De qualquer modo, tendo havido impacto ou não sobre tais áreas, o fato é que as 

iniciativas estatais de distribuição de material de leitura praticamente deixam de fazer sentido 

se não há, nas escolas e bibliotecas,  profissionais mediadores para aproximá-lo dos possíveis 

leitores.  

Antes de prosseguir, cabe pontuar algo quanto às bibliotecas: já que os extratos mais 

empobrecidos da população desconhecem não apenas os materiais de leitura (CUNHA, 2008), 

mas também os protocolos de leitura em tais espaços, nos quais consequentemente não se 

sentem à vontade para entrar ou permanecer (RENESTO, 2009),  é preciso que as bibliotecas 

se transformem em verdadeiros centros culturais, que atraiam para si tais extratos. Da mesma 

forma, é necessário que funcionem em horários estendidos, incluindo noites, fins de semana e 

feriados. Afinal, que família pode levar seus filhos à biblioteca pública de segunda a sexta, 

das 8h30 às 17h30, horário em que a maioria funciona?  

Voltemos nosso olhar para a escola novamente. As dificuldades quanto à mediação da 

leitura especificamente pela escola e pelos docentes têm raízes históricas que é preciso 

considerar. Rosing (2012) identifica algumas causas para que o Brasil seja um “país de não 

leitores” apesar das ações empreendidas nos últimos anos com vistas a democratizar o acesso 

à leitura. No Brasil do século XX, há “acontecimentos que obscurecem o poder e a 

importância dos livros, diminuem a função social dos escritores, anulam o potencial 
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transformador dos leitores” (2012, p. 95). Durante a era Getúlio Vargas, período marcado  

pela desorganização da educação, aconteceram retrocessos significativos nessa área. 

A partir da década de 1970,  

se forem observadas as condições de ensino [...], sujeitas às mazelas do 

regime político ditatorial, numa atmosfera tecnicista, com ênfase em tarefas 

que serviam a seus interesses, pode-se entender a desqualificação dos 

profissionais do ensino como responsável pela deformação dos hábitos dos 

leitores (2012, p. 104).  

 

Naquele período, “o professor era treinado para atuar como transmissor de conteúdos e 

sua formação se restringia à dimensão técnica, e nas instituições de ensino [havia] total 

ausência de reflexão e de crítica por parte de professores e de alunos” (2012, p. 97). Estes 

eram formados para promover o aumento da produtividade, parâmetro que definia a 

competência do indivíduo e do sistema educacional tecnicista, caracterizado por priorizar o 

uso de recursos audiovisuais. Como resultado disso, de acordo com Rosing, o professor teve 

sua importância reduzida:   

criou-se distanciamento entre os que planejavam o trabalho educativo e os 

que o executavam, fragmentando o processo pedagógico. O planejamento e 

o controle do processo educativo passam a organizar-se como 

responsabilidade dos técnicos da educação/especialistas, diminuindo a 

importância do professor e dos alunos; desvaloriza-se, até certo ponto, a 

relação professor-aluno, restando ao aluno relacionar-se com a tecnologia, 

sem a necessária reflexão acerca das relações entre educação e sociedade. 

(2012, p. 100) 

Além disso, em tal abordagem da educação, a leitura e a interpretação do conteúdo 

tornaram-se obsoletas e, professores e alunos, meros cumpridores de orientações de manuais:  

Essa abordagem levou à reprodução do conhecimento técnico, conferindo 

importância maior a treinamentos, a processos de repetição automatizados 

como formas de apreensão dos conteúdos. Nesse contexto, a leitura, e o 

processo de compreensão, interpretação, e apropriação do conteúdo tornam-

se obsoletos. No tecnicismo educacional, cuja origem pode ser encontrada 

em teorias da aprendizagem como as de natureza behaviorista e de 

abordagens do ensino como a sistêmica, a leitura é desnecessária. A prática 

pedagógica caracteriza-se pelo controle exercido pelo professor, responsável 

por atividades mecanicistas inseridas numa proposta educacional rígida, 

planejada em seus mínimos detalhes. Tal situação implica, entre tantos 

aspectos, a supervalorização da escola como espaço exclusivo para a geração 

de formação, a partir da ação de especialistas, únicos agentes capazes de 

orientar e desenvolver a aprendizagem. Surge, então, a falsa ideia de que 

aprender [...] está condicionada à ação de especialistas e de técnicas 

programadas. O professor fica impedido de manifestar sua crítica, de se 

expressar, dependendo das técnicas que emprega em suas ações docentes. 

Resta ao aluno corresponder às expectativas da escola, cumprindo 

orientações de manuais de atividades. (ROSING, 2012 p. 100) 
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Conforme resume a autora, “No contexto da história brasileira, em que os órgãos 

educacionais atendiam aos propósitos de um governo ditatorial, excluíam-se preocupações 

com modelos de formação baseados na leitura” (2012, p. 101), num  processo de formação de 

uma mão de obra que não passava pela leitura como processo de compreensão de mundo. 

 Para reverter esse quadro de não leitura, Leite (2012), Rosing (2012) e Silva (2012), 

defendem que, para além da distribuição de material de leitura, invista-se na efetiva formação 

de mediadores de leitura, em especial os professores:  

os dados disponíveis [na Retratos da Leitura no Brasil 3] apontam 

fortemente para a escola e para família, em especial a primeira, onde o 

Estado pode agir com mais determinação para melhorar as condições de 

formação e de trabalho dos professores que atuam nas escolas brasileiras 

(LEITE, 2012, p. 79) 

O problema é que, se o Brasil é “um país de não leitores”, também parece ser “um país 

de professores não leitores”, como já havia constatado Gatti (1998). Há indícios de que boa 

parte dos docentes não desenvolvem com frequência práticas de leitura de entretenimento ou 

literária (para usar a classificação de Soares) ou não são leitores autônomos (que leem sem 

que isso lhes seja solicitado).  A Retratos da Leitura no Brasil 3 traz alguns dados sobre o 

comportamento leitor de 145 entrevistados que se declararam educadores. A despeito de não 

ser uma amostra significativa dos educadores brasileiros, ela oferece pistas de suas práticas de 

leitura: 

Entre os 145 entrevistados, 13 declaram que não gostam de ler; 38 gostam 

um pouco; e 94 gostam muito. Entretanto, quando perguntados sobre o que 

fazem em seu tempo livre (1
a
. opção): 78 preferem assistir televisão; 45 

apreciam acessar redes sociais; e somente três declaram que preferem ler.  

Sobre a preferência quanto à leitura: 87 informam que leem jornal com 

frequência; 31 leem livros; sete escutam audiolivros; três leem revistas; e 

três leem livros digitais. 

Os livros e autores mais citados seguem a população em geral. Entre os 145 

educadores: 27 responderam que não lembram ou que não leram nenhum 

livro. Entre os 118 que indicaram algum título, os mais citados foram: a 

Bíblia (10); A Cabana (7) e Ágape (7 ). Os autores mais citados foram: 

Padre Marcelo (7); Augusto Cury (4); Zíbia Gasparetto (3) e José de Alencar 

(2); revelando a preferência por “autoajuda”. Mas o número de entrevistados 

que não conseguiu citar nenhum autor foi muito alto: 73. (CUNHA, 2012, p. 

46)  

 

Já em 1982, Lajolo alertava para o necessário e estreito vínculo entre ser bom leitor e 

ser bom professor:  

Se a relação do professor com o texto não tiver significado, se ele não for um 

bom leitor, são grandes as chances de que ele seja um mau professor. E, à 

semelhança do que ocorre com ele, são igualmente grandes os riscos de que 
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o texto não apresente significado nenhum para os alunos, mesmo que eles 

respondam satisfatoriamente a todas as questões propostas. 

Passadas três décadas, Rosing (2012) recomenda o pleno envolvimento dos 

profissionais da educação com os mais variados materiais de leitura, o que é praticamente 

uma unanimidade entre os pesquisadores da leitura, incluindo aqueles que, nos últimos 10 

anos, comentaram os resultados das três edições da Retratos da Leitura no Brasil. Contudo, 

há condições objetivas que desfavorecem tal envolvimento, o que faz com que os docentes, na 

qualidade de modelos de leitor, não favoreçam a constituição leitora de seus alunos:  

Considere-se ainda que hoje a defasagem entre o salário médio dos 

professores se comparado com o salário médio de outros profissionais com 

igual escolaridade é de 60%. [...] É de se perguntar se com um salário desses 

é possível comprar livros com assiduidade, assinar jornais e revistas (gerais e 

especializadas), visitar livrarias e bibliotecas, fazer cursos de atualização, 

atualizar programas computacionais, pagar provedores de banda larga etc., 

necessários a um leitor que faça frente aos desafios da sociedade 

contemporânea e que exerça com dignidade a profissão de professor, além 

de atender a outras necessidades básicas da sua existência. Em resumo e a 

partir do que informam várias pesquisas a respeito da condição de leitor dos 

professores brasileiros, podemos dizer que infelizmente os modelos 

(exemplos) de leitura encontrados na escola, bem como a infraestrutura ali 

existente para a realização de práticas de leitura (bibliotecas escolares, salas 

de leitura, especialistas, funcionários de apoio, eventos atraentes de leitura, 

programas consequentes, etc.) não são suficientes para impulsionar uma 

modificação desse triste cenário… (SILVA, 2012, p. 111) 

Ora, se o papel do professor perde relevância na atmosfera tecnicista dos anos 1970 e 

se vivemos uma realidade cada vez mais complexa em que se faz um número crescente de 

demandas ao professor, o que contribui para sua desestabilização, tal irrelevância do professor 

se mantém na postura do Estado quanto a algo muito objetivo: sua remuneração. Repete-se, 

assim, conforme resume Machado, um círculo vicioso:  

Sem dúvida, continuam atuantes os elementos que alimentam o velho círculo 

vicioso que há tantos anos discutimos e reconhecemos. Famílias com baixa 

escolaridade e com reduzido (ou inexistente) acesso a bens culturais 

matriculam nas escolas crianças ávidas por conhecimento e educação. Lá, 

elas encontram professores muitas vezes oriundos de famílias igualmente 

com baixa escolaridade e reduzido acesso a bens culturais, despejados num 

mercado de trabalho que não lhes dá oportunidades, não os remunera 

condignamente e ainda lhes nega recursos essenciais ao bom desempenho da 

profissão. (2012, p.58) 

 Em outras palavras, configura-se, assim, um excesso de discursos sobre a importância 

do professor em contraste com a pobreza de medidas para que ele de fato tenha desempenho 

condizente com as expectativas nele depositadas.  
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Concordo com Rosing que, para influenciar o outro, é necessária uma mudança de 

atitude pelos profissionais de ensino em relação à leitura, os quais precisam falar de suas 

vivências de leitura com familiaridade e entusiasmo:  

 

é imprescindível deixar-se tocar pelos resultados do envolvimento pleno 

com os mais variados materiais de leitura, apresentados nos mais 

diversificados suportes. Essa nova atitude permite que se entenda melhor e 

mais profundamente a declaração de Budnik e Oyarzun quando propõem 

uma nova maneira de se vivenciar o ato de ler: “Que a leitura perca 

solenidade e que, por essa via de familiarização, ganhe importância, é o 

paradoxo maravilhoso em que se aposta com esse processo.” (2010, p.111 . 

Vivências de leitura propiciam a verbalização de experiências de vida, 

experiências de leitura [...] O profissional da educação precisa demonstrar 

entusiasmo pela leitura, expressando esse interesse em suas manifestações 

discursivas. É preciso assimilar os conteúdos das leituras. É preciso mais – 

falar sobre suas experiências leitoras. (2012, p. 105) 

 

Ora, se o professor tem o papel de principal agente mediador para o processo de 

constituição do aluno como leitor (SILVA, 2012; LEITE, 2012; ROSING, 2012), e isso é 

especialmente verdade no caso de professores de LP, em especial daqueles que têm alunos 

das camadas populares, mas ele próprio não é um sujeito leitor proficiente, autônomo, como 

pode “vender o peixe” da prática leitora a seus alunos de modo convincente e qualificado?  

O que nos diz Rosing sobre a necessidade de pleno envolvimento e de verbalização 

das experiências leitoras dos docentes faz todo o sentido para nós e provavelmente para a 

maioria dos professores de LP. Porém, conforme vimos, há condições objetivas que 

dificultam a transformação da solenidade da leitura em familiarização. O professor vê-se, 

assim, diante da contradição de ter como uma de suas tarefas formar leitores e de não se 

perceber leitor. Tal contradição deve ser frustrante, desautorizadora, desligitimadora para a 

parcela de professores que não mantêm as práticas leitoras que deles se esperaria.  

Tal sentimento de falta de legitimidade pode ser difícil de superar em face de outras 

questões: a responsabilização individual do professor pelas mazelas da não formação leitora e; 

a constatação de que tem lacunas na sua formação leitora e “a inconsistência dos raros 

programas de formação de mediadores de leitura” (ROSING, 2012 , e a falta “por parte do 

governo [de] uma decisão política urgente – priorizar a formação e o desenvolvimento dos 

profissionais de ensino como o fim de transformá-los em sujeitos leitores” (Idem, p. 105).  

Ora, se o discurso da Academia e das inconsistentes iniciativas de formação dizem ao 

professor de LP que ele não sabe, que ele não é leitor, mas, ao mesmo tempo, ele não recebe 

nem formação para adquirir o repertório que lhe falta nem os recursos materiais para ter 
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acesso a bens culturais, inclusive a material de leitura, que continua inegavelmente caro, o 

que lhe resta são os aspectos negativos como norteadores da reconstrução de sua identidade 

profissional, dos quais nos fala Almeida (2008).  O que resta é a sensação de impotência, de 

enredamento, a descrença em si, a baixa autoestima, enfim, a impressão de sua irrelevância 

ou, para criar um neologismo, de sua desimportância.  

Em suma, são várias as fontes de falas sobre o papel privilegiado da escola e do 

professor para a constituição leitora, mas vários também são os obstáculos à atuação desse 

professor. Cria-se assim um paradoxo de se ter teoricamente o privilégio mas de se perceber, 

na prática, desvalorizado. O professor de LP vê-se numa situação dúbia: é um mediador 

privilegiado, porém desimportante. Está enredado na lógica do excesso de discursos e da 

pobreza das práticas que consegue implementar.  

A meu ver, tal paradoxo explica outro: a baixa presença da escola e do professor entre 

as explicações dadas pelos próprios docentes para a bem-sucedida constituição leitora de 

alguns jovens nas camadas populares. Na oportunidade que os docentes que elaboraram suas 

redações respondendo à pergunta sobre o êxito na formação leitora teriam tido de se 

perceberem e dizerem qualificados, capazes, realizados, orgulhosos porque seu trabalho 

frutificou, boa parte deles saiu de cena e entregou os louros da constituição leitora a outrem. 

Em tal contexto, a questão da formação dos professores e de seu impacto sobre a 

mediação da leitura levou-me a perguntar se o tipo de justificativa dada pelos respondentes 

variava em função do tipo de formação prévia que tinham recebido. Tal aspecto será discutido 

a seguir.  

 

2.2.2.5 CRUZAMENTOS ENTRE AS RESPOSTAS E A FORMAÇÃO PRÉVIA DOS 

PROFESSORES 

 

Apresento, a seguir, alguns cruzamentos de dados sobre o conteúdo das respostas com 

dados sobre o tipo de formação prévia dos sujeitos.  

Conforme veremos nos gráficos a seguir, foi possível observar diferenças ligeiras 

quanto à formação prévia dos docentes quando cruzei a classificação das respostas 

(endógenas, exógenas, justapostas e interacionistas) e a graduação e pós-graduação dos 

professores. Tais diferenças ligeiras se tornaram bem maiores quando cruzei a relevância do 

papel da escola e do professor para a constituição leitora e o tipo de instituição em que os 

respondentes se graduaram.  
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O gráfico 1, apresentado a seguir, traz dados sobre o tipo de instituição em que o 

respondente da pesquisa se graduou: se pública, privada confessional ou privada não 

confessional, chamadas aqui simplesmente de pública, confessional ou privada. Já o gráfico 

11 traz informações sobre o tipo de instituição em que se graduaram especificamente os 

autores de respostas puramente endógenas.  

 

GRÁFICO 1 – GRADUAÇÃO 
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GRÁFICO 11  

 

 
 
 

De acordo com os gráficos 1 e 11, ao se comparar o tipo de graduação dos autores de 

respostas puramente endógenas com a graduação do conjunto de 87 professores, percebe-se 

uma ligeira elevação no número de instituições privadas (de 61% para 67%) e uma redução 

no número conjunto de instituições públicas e confessionais, que cai de 36% para 28%.  

Por outro lado, ao se contrastar o tipo de graduação dos autores de respostas não 

endógenas (gráfico 12) àquela do conjunto de professores da pesquisa toda, percebe-se uma 

ligeira queda (4%) na graduação em instituições privadas e uma elevação (4%)  na 

porcentagem total de instituições públicas e confessionais.  
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GRÁFICO 12 

 

 
 
 

Tais variações nas porcentagens poderiam ser consideradas pouco relevantes. No 

entanto, o confronto entre o tipo de graduação dos autores de respostas endógenas e aquele 

dos autores de respostas não endógenas dá pistas de uma possível relação entre o tipo de 

graduação e a forma como o professor vê a formação leitora.  

Conforme se pode visualizar nos gráficos 11 e 12, o número de graduados em 

instituições privadas cai 10 pontos percentuais quando se compara os autores de respostas 

endógenas àqueles de respostas não endógenas. E eleva-se em 12% o número de respondentes 

graduados nas instituições confessionais e públicas entre os autores de respostas não 

endógenas. Considerando-se apenas as instituições públicas, o percentual de autores de 

respostas não endógenas praticamente triplica, (de 11% para 29%). 

Tais dados sugerem que, ao menos na área de Letras,  a graduação em instituições de 

maior prestígio (as públicas e confessionais) estaria relacionada a um recurso menor a 

justificativas endógenas para explicar a constituição leitora.  

Dentre as respostas de caráter não puramente endógeno, quando se faz um cruzamento 

das respostas em que há relevância do papel da escola e do professor para a constituição 

leitora e o tipo de instituição em que os sujeitos se graduaram, a percentagem de professores 

oriundos de instituições públicas ou confessionais eleva-se fortemente. Vejamos.  
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GRÁFICO 1 

 

 
 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 
 

Pelos dois gráficos acima, é fácil visualizar o quanto um maior depósito de confiança 

no papel da escola para a formação leitora parece estar vinculado à graduação em instituições 

de maior prestígio: as públicas ou confessionais. De fato, quando se compara a graduação do 
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mais do que dobra, elevando-se de 36% (24%+12%) para 79% (53%+26%). Em 

contrapartida, o número de graduados em instituições privadas cai a praticamente um terço.  

Tais dados me autorizam a afirmar que a formação em instituições mais sólidas está 

ligada a uma crença maior no potencial de a escola favorecer a constituição de  leitores.  

O mesmo parece se dar quando se leva em conta a graduação dos  respondentes que 

atribuíram ao professor um papel relevante na constituição leitora. Verificando-se as duas 

imagens a seguir, que trazem dados sobre o tipo de instituição em que se graduou o conjunto 

de respondentes (gráfico 1) e em que se graduaram os 23 respondentes que atribuíram 

importância ao professor (gráfico 14), novamente se pode perceber facilmente o quanto tal 

atribuição aumenta entre os professores oriundos de instituições públicas ou confessionais. 
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GRÁFICO 14 

 

 
 

A somatória das percentagens dos graduados em instituições públicas ou confessionais 

praticamente dobra (de 36% para 70%) entre os respondentes que atribuíram relevância ao 

papel do professor, enquanto que a percentagem de graduados em instituições privadas cai à 

metade (de 61% para 30%).  

Em suma, os dados apontam diferenças ligeiras quanto ao tipo de resposta (endógenas, 

não endógenas) que os professores tenderam a dar em função de sua formação prévia. A 

percentagem de licenciados em instituições privadas lucrativas eleva-se a 67% entre os 

autores de respostas puramente endógenas e cai a 57% entre as respostas não endógenas. Os 

dados também indicam diferenças muito acentuadas quanto à graduação do conjunto de 87 

respondentes e daqueles que atribuíram relevância à escola e/ou professor para a constituição 

leitora, com a participação das instituições privadas caindo a um terço no primeiro caso e à 

metade no segundo. Portanto, a formação prévia mais sólida, em instituições de maior 

prestígio (as públicas e confessionais) está ligeiramente ligada a um menor recurso a 

justificativas endógenas e fortemente vinculada a uma crença maior na possibilidade de a 

escola e o professor serem fatores de constituição leitora entre as camadas desfavorecidas.  

Vejamos agora alguns cruzamentos entre as respostas e os tipos de escolas em que os 

professores trabalham ou já trabalharam.  
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2.2.2.6 CRUZAMENTOS ENTRE AS RESPOSTAS E OS TIPOS DE ESCOLAS EM 

QUE OS PROFESSORES ATUAM OU JÁ ATUARAM 

 

 

Cruzei as informações sobre a experiência dos professores em escolas públicas, 

privadas ou em fundações com os dados do conteúdo de suas respostas. O gráfico 3 traz 

informações sobre o tipo de instituição (pública, privada ou fundação) em que o conjunto de 

87 respondentes atua ou atuou. Já o gráfico 15 apresenta dados sobre onde trabalham ou já 

trabalharam os autores de respostas classificadas como puramente endógenas. O gráfico 16, 

por sua vez, apresenta o tipo de experiência que têm os docentes remanescentes, ou seja, 

aqueles cujas respostas foram consideradas exógenas, justapostas ou interacionistas, isto é, 

não endógenas. A comparação dos gráficos 3 e 15 permite afirmar que aumenta o índice de 

professores que se dedicam exclusivamente à escola pública entre os autores de respostas 

endógenas (63%). 

  O confronto dos gráficos 15 e 16 mostra uma ligeira diferença de 10 pontos 

percentuais quanto à atuação exclusiva na escola pública entre os professores que deram 

respostas puramente endógenas em comparação com aqueles que elaboraram respostas não 

endógenas.  
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GRÁFICO 15 
 

 
 

GRÁFICO 16 
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Continuando a análise sobre o tipo de instituição de ensino em que os respondentes 

têm experiência, dirigi o olhar para os 19 docentes que atribuíram papel relevante à escola 

para a constituição leitora de jovens pobres (gráfico 17) e para os 23 que o fizeram quanto ao 

professor (gráfico 18).  

O confronto dos gráficos 3, 17 e 18,  quando se compara o tipo de experiência de 

trabalho do conjunto de respondentes com aquela dos docentes que atribuíram relevância à 

escola,  mostra que o índice de professores que se dedicam exclusivamente à escola pública 

cai ligeiramente (10%). Tal índice cai 11% (de 55% para 44%) quando se compara o total de 

respondentes ao grupo que atribui importância ao professor. Tal dado é preocupante, já que 

parece indicar que é justamente onde a escola e o professor desempenhariam papel mais 

privilegiado (quando não quase exclusivo) de formação leitora – as camadas populares – que 

há mais recurso a justificativas endógenas e menos depósito de confiança na escola e no 

professor.  

 
 

GRÁFICO 17 
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GRÁFICO 18 

 

 
 

 

 A partir dos dados analisados, é possível dizer que a formação prévia mais sólida, em 

instituições de maior prestígio, está fortemente vinculada a uma crença maior na possibilidade 

de a escola e o professor serem fatores de constituição leitora. Ou seja, quanto mais bem 

formado teoricamente e mais instrumentalizado para a formação leitora, mais o professor 

acredita que ele e a escola podem formar leitores
36
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36 Tal achado de alguma forma se coaduna com aqueles apresentados em estudo quantitativo recente que 

vinculou o fato de o sujeito acreditar que o aluno aprende ao fato de ele ter maior domínio de competências para 

realizar seu trabalho. Tal estudo objetivou mapear as competências individuais de tutores que atuam na 

modalidade à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. As tarefas de tais tutores centram-se na 

instrução, motivação e orientação de atividades on-line. Um dos resultados da pesquisa diz respeito à variável 

“Você acha que o aluno da modalidade a distância realmente aprende?” A análise estatística dos dados 

sinalizou que há uma correlação positiva entre “achar que o aluno aprende” e atribuir altos valores de domínio e 

importância às competências:  “Isso leva à percepção de que tutores com maior confiança no aprendizado do 

aluno tendem a atribuir maior importância e a ter, também, maior domínio de competências” (BORGES; 

FRANCISCO; FAIAD; FERREIRA, 2014).  
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2.2.2.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

Conforme vimos antes, 21% das respostas fornecidas pelos professores de LP da 

amostra da presente investigação atribuíram a formação leitora a motivos endógenos. Além 

disso, 23% dos docentes  apresentaram respostas justapostas, ou seja, que continham também 

motivos de ordem endógena,  o que perfaz um total de quase 44%. Em última instância, isso 

significa que o trabalho da escola e do professor de LP têm caráter pouco relevante em face 

das características inatas dos alunos.  

Tal índice é paradoxal na medida em que retira do professor e da escola o mérito pela 

constituição leitora. Embora sabidamente a escola enfrente problemas para formar leitores, 

quando se pergunta sobre os casos excepcionais em que se deu a constituição leitora, ou seja, 

em que houve sucesso na formação,  é surpreendente que o professor de LP deixe de atribuir 

mérito a seu próprio trabalho e ao da escola para apontar motivos endógenos ou justapostos 

(que são também parcialmente endógenos).  

Tentando fazer uma leitura dos dados em positivo, pode-se pensar que, retirando-se as 

respostas classificadas como endógenas (23%) e as não classificadas (4%%), haveria um 

percentual significativo de professores que teriam elaborado respostas exógenas, justapostas 

ou interacionistas, nas quais o papel da educação, da escola ou do professor assumiriam maior 

relevância. Todavia, não foi isso que os dados apontaram.   

Intrigada pelo paradoxo dessa não atribuição de mérito do professor de LP a si e à 

escola pelo êxito na constituição leitora, persegui a questão de quantos dentre os 66  

professores  que escreveram textos não classificados como endógenos, ou seja, os exógenos, 

justapostos (que incluem argumentos exógenos) ou interacionistas haviam atribuído papel 

relevante ao educador e à escola. Deles, apenas 42 mencionaram a escola ou o professor em 

seus textos, somente 19 atribuíram à escola e 23 ao professor papel de relevo para a 

constituição leitora.  

Considerando-se o total de respostas (87), apenas 23% atribuíram à escola um papel 

relevante e somente 26% do conjunto de sujeitos atribuíram função relevante ao professor. 

Além disso, esteve presente em vários textos uma relativização da influência que tanto escola 

quanto docentes teriam nessa formação. 

A partir dos dados da amostra da presente investigação, defendo que há uma 

perspectiva pouco crente no papel da escola e do professor. 

Quais seriam as causas para tal perspectiva tão pouco crente no professor e, por 

extensão, na escola, como promotores do desenvolvimento de alunos leitores mesmo entre os 
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sujeitos que não ofereceram respostas puramente endógenas? Entre os fatores para tal não 

atribuição de mérito a si próprio e à escola parecem estar as vozes do senso comum e a 

própria formação dos docentes (REGO, 1998).  Mas há outros motivos.  

O professor no mundo trabalha em meio às contradições da contemporaneidade e às 

tensões inerentes ao próprio ato de ensinar (CHARLOT, 2008), o que se aplica e se exacerba 

no caso do docente brasileiro. Uma das contradições é que ao professor é imputada a 

responsabilidade por toda e qualquer mazela de uma escola que só recentemente trouxe para 

dentro de si a vasta maioria da população, escola essa que é muito precária do ponto de vista 

estrutural e está regida por uma característica de dualismo educacional, com um ensino 

aligeirado para os pobres, numa perspectiva mais de acolhimento social do que de 

sistematização do conhecimento (LIBÂNEO, 2010, 2012). 

Outra contradição é que o professor está inserido num contexto de complexidade 

crescente, em que há cada vez mais exigências quanto à escola e à atuação do docente, o qual 

deve se reinventar, mas cuja formação prévia e em serviço deixa a desejar (LEITE, 2008; 

ALMEIDA, 2008, LIBÂNEO, 2010, 2012; GATTI, 2010). Uma contradição a mais é que as 

tão necessárias reformas da escola normalmente assumem um caráter autoritário e vertical, 

em que o professor não é convidado a protagonizar a mudança, o que dificulta sua real 

efetivação. A gestão do sistema educativo impõe aos professores condições inadequadas para 

se desenvolverem profissionalmente, o que acaba por reforçar os aspectos negativos como 

norteadores de sua identidade profissional (ALMEIDA, 2008). 

 Em suma, todo o conjunto de fatores apresentado acima contribui para o 

desenvolvimento de uma identidade profissional negativa por parte do professor, o que pode 

explicar a relativa ausência dele e da instituição em que trabalha – a escola – entre as 

justificativas por ele apresentadas para a bem-sucedida, embora estatisticamente improvável, 

constituição leitora dos jovens nas camadas populares.  

 Há ainda outras contradições, que estão relacionadas especificamente à mediação da 

leitura.  

 A escola e o professor enfrentam dificuldades quanto a tal mediação que têm raízes 

históricas. A partir da década de 1970, instaura-se uma abordagem tecnicista da educação que 

reduz a importância do professor, torna a leitura e a interpretação do conteúdo obsoletas e 

professores e alunos, meros cumpridores de orientações de manuais (ROSING, 2012). 

Para a efetiva mediação da leitura, há um vínculo estreito entre ser bom leitor e ser 

bom professor (LAJOLO, 2012; ROSING, 2012). Porém, há indícios de que boa parte dos 
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docentes não desenvolvem com frequência práticas de leitura (GATTI, 1998; RETRATOS 

2012). 

Ora, se o professor tem o papel de principal agente mediador para o processo de 

constituição do aluno como leitor (SILVA, 2012; LEITE, 2012; ROSING, 2012), e isso é 

particularmente verdade no caso de professores de LP, em especial daqueles que têm alunos 

das camadas populares, mas ele próprio não é um leitor proficiente, autônomo e 

entusiasmado, não consegue favorecer a prática leitora de seus alunos. O docente enfrenta, 

assim, a contradição de ter a tarefa de formar leitores e de não se ver como  leitor. Tal 

contradição provavelmente frustra, desautoriza aqueles professores que não desenvolvem as 

práticas leitoras que se espera deles.  

Tal sensação dificilmente pode ser superada num contexto caracterizado pela: 

responsabilização individual do professor pelos insucessos e, ao mesmo tempo, as condições 

objetivas que não lhe possibilitam cultivar a leitura; a constatação das lacunas de sua 

formação leitora e fragmentação dos escassos programas de formação de mediadores de 

leitura (ROSING, 2012). 

Ora, se o discurso da academia e das raras iniciativas de formação dizem ao professor 

de LP que ele desconhece, que ele não é leitor, mas, por outro lado, não lhe oferecem nem 

formação para adquirir o repertório que lhe falta nem os recursos materiais para ter acesso a  

material de leitura, o que lhe resta são os aspectos negativos como norteadores da 

reconstrução de sua identidade profissional (ALMEIDA, 2008), a descrença em si, a baixa 

autoestima, enfim, a impressão de sua desimportância.  

Em síntese, são diversas as fontes de discursos sobre o papel privilegiado da 

instituição escolar e do docente para a formação leitora, mas vários também são os obstáculos 

objetivos à atuação desse professor. Está, assim, estabelecido o paradoxo de se ter 

teoricamente o privilégio da mediação da leitura, mas de se perceber desvalorizado em termos 

práticos. O professor de LP é, então, um mediador privilegiado, porém desimportante. 

Tal paradoxo explica também aquele da baixa presença da escola e do professor entre 

as explicações dadas pelos próprios docentes para o êxito na formação leitora. Na 

oportunidade que eles teriam de se perceberem e dizerem qualificados e orgulhosos, pois seu 

trabalho frutificou, boa parte deles deixou de mencionar a si próprios e entregou os louros da 

constituição leitora a outrem! 

Como última etapa da análise de dados, perguntei-me se haveria uma relação entre o 

tipo de resposta dada pelos docentes e sua formação prévia.  Foi possível observar diferenças 

ligeiras ao relacionar a classificação das respostas (endógenas, exógenas, justapostas e 
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interacionistas) e a graduação e pós-graduação dos professores. Essas diferenças se tornam 

mais marcadas muito quando se cruza a relevância do papel da escola e do professor para a 

constituição leitora e o tipo de instituição de ensino superior (pública, confessional ou 

privada)  que os sujeitos frequentaram.  

Os dados indicam que a graduação em instituições de maior prestígio (as públicas e 

confessionais) está associada a um recurso menor a justificativas endógenas para explicar a 

constituição leitora e a um maior depósito de confiança no papel da escola. Tais dados me 

autorizam a afirmar que a formação em instituições reconhecidamente mais sólidas está 

vinculada a uma crença maior na possibilidade de a escola favorecer a constituição leitora.  

O mesmo se deu quando se leva em conta a graduação dos sujeitos que atribuíram ao 

docente um papel relevante na constituição de leitores: tal atribuição aumenta entre os 

professores oriundos de instituições públicas ou confessionais. 

Em suma, os dados apontam que a formação prévia mais sólida, em instituições de 

maior prestígio, está ligeiramente vinculada a um menor recurso a justificativas endógenas e 

fortemente ligada a uma crença maior no potencial de a escola e o professor serem fatores de 

constituição leitora entre as camadas populares. Tal achado sobre a importância da graduação 

em instituições que oferecem formação mais sólida contribui para relativizar a posição de 

Tardif (2002) de que os saberes dos professores corresponderiam muito pouco aos 

conhecimentos teóricos obtidos em sua formação na universidade e de que a socialização 

primária, a trajetória escolar e experiência de trabalho seriam a fonte privilegiada do seu 

saber-ensinar.  

Aderir à perspectiva de Tardif, no contexto brasileiro, poderia ser imobilizador. Se, 

conforme Machado, há um círculo vicioso de não formação leitora em que “famílias com 

baixa escolaridade e com reduzido (ou inexistente) acesso a bens culturais matriculam nas 

escolas crianças” que lá “encontram professores muitas vezes oriundos de famílias igualmente 

com baixa escolaridade e reduzido acesso a bens culturais” (2012, p. 58), deixar de investir 

em formação nos manteria no lugar em que estamos. Mas a que formação me refiro?  

A uma que não apenas aproxime o professor da leitura, favorecendo a troca da 

solenidade, da sacralização a ela relacionada pela familiaridade, mas que também lhe forneça 

subsídios teóricos para passar a acreditar no papel da educação e da escola como 

favorecedores da aproximação de seus alunos com as práticas leitoras e naquele do professor 

como mediador qualificado para tanto, para que, no lugar de desimportante, ele passe a se crer 

crucial. Embora ainda persistam obstáculos à democratização da leitura que ultrapassam o 

educacional (SOARES, 2004), no âmbito da atuação do professor, tal visão de seu papel 
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como fundamental no processo de constituição leitora influenciaria positivamente suas 

práticas pedagógicas.  

Quando se compara o local de trabalho do conjunto de respondentes com aquele dos 

docentes que atribuíram relevância à escola, o índice de professores que se dedicam 

exclusivamente à escola pública cai ligeiramente (10%). Tal índice decresce 11% quando se 

compara o total de respondentes ao grupo que atribui importância ao professor. Tal dado é 

preocupante, já que indica que é justamente onde a escola e o professor desempenhariam 

papel mais privilegiado de formação leitora – as camadas populares – que há mais recurso a 

justificativas endógenas e menos depósito de confiança na escola e no professor.  

 Em síntese, defendo que há, na amostra de professores da presente investigação,  uma 

perspectiva pouco crente no papel da escola e do professor para a constituição leitora nos 

meios populares, que a formação prévia mais sólida, em instituições de maior prestígio, está 

fortemente vinculada a uma crença maior na possibilidade de a escola e o professor serem 

fatores de constituição leitora nesses meios, isto é, que, quanto mais bem formado 

teoricamente e mais instrumentalizado para a formação leitora, mais o professor acredita que 

ele e a escola podem formar leitores. 
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2.2.3 – ANÁLISE DO INVENTÁRIO DE ARGUMENTOS 

 

   

Passo agora a apresentar a análise do Inventário de Argumentos (ANEXO D). Esta 

análise está subdividida em Característica intrínseca do sujeito; Papel ativo do sujeito e suas 

necessidades; Família; Professor; Escola; Restrições de acesso; Outros Argumentos; 

Questionamento do enunciado da pergunta; Algumas considerações prévias.    

Conforme disse anteriormente, ao explicar a metodologia de pesquisa, um dos 

primeiros passos de análise dos dados foi a leitura de cada uma das respostas escritas pelos 

professores. Tal leitura foi feita ignorando propositadamente os dados de formação, atuação e 

até mesmo os nomes de cada um dos docentes para levar-me a ler com o mínimo possível de 

filtros de ideias preconcebidas e a concentrar-me no texto em si. Embora não tenha pretendido 

alcançar exatamente o que cada autor quis dizer, tentei aproximar-me ao máximo. A partir 

dessa leitura, fiz um inventário de todos os argumentos, justificativas, explicações que os 

professores deram para o fato de um jovem desfavorecido se constituir leitor.  Na segunda 

seção, trabalhei com uma análise mais macro dos textos. Já nesta seção, a análise voltou-se 

para o teor das várias falas/ideias presentes nos textos e foi, portanto, feita em nível mais 

micro. Houve, então, dois níveis e movimentos diferentes de análise. Assim, é possível que 

um leitor muito atento desta tese se pergunte qual o motivo de o autor de uma resposta 

classificada como endógena na segunda seção aparecer também como autor de um argumento 

exógeno e nem por isso ter sido classificado na seção 1 como justaposto. A explicação é o que 

vem a seguir.  

O inventário abarcou todos os argumentos de cada resposta, mesmo que, no seu 

conjunto, ela constituísse um texto um tanto incoerente. Houve, por exemplo, uma redação 

em que o professor emitiu uma opinião francamente inatista e, em seguida, arrolou sem 

certeza alguns argumentos que considerava mais aceitáveis pelo discurso pedagógico 

contemporâneo (ou talvez pela pesquisadora), como, por exemplo, “o aluno ouviu histórias de 

tradição oral na família”. Esse texto foi classificado como endógeno na seção 2 deste capítulo. 

Mesmo assim, a alusão às histórias de tradição oral foi arrolada como argumento exógeno no 

inventário.  

Depois de inventariadas todos as explicações, agrupei aquelas que apresentavam 

alguma semelhança entre si. Para tanto, foquei-me no uso dos verbos e de seus sujeitos. Os 

agrupamentos foram rearranjados várias vezes ao longo de meses e, por fim, reunidos nos 

seguintes grandes conjuntos: característica intrínseca do sujeito; o papel ativo e as 

necessidades do sujeito; família; professor; escola; restrições de acesso; o poder de uma obra 
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específica; possibilidade de acesso a material de leitura. No gráfico 19, a seguir, é possível 

visualizar quantos respondentes foram incluídos em cada grupo de argumentos.   

 

GRÁFICO 19 – INVENTÁRIO DE ARGUMENTOS 
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37 Nesta análise, considerei todo o inventário dos argumentos apresentados pelos sujeitos. Sendo assim, ainda 
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No gráfico acima, vários aspectos chamam a atenção. Em primeiro lugar, se 

adicionarmos os argumentos das categorias característica intrínseca do sujeito,  papel ativo e 

necessidades do sujeito e família, teremos um total de 119 argumentos que de alguma forma 

atribuem a constituição leitora ao universo do sujeito e à sua família (não ao professor, à 

escola, à possibilidade de acesso a material de leitura, a vizinhos, pares etc), tal número 

equivale ao total do conjunto de todos os outros argumentos.  

O gráfico 20, apresentado a seguir, que traz a distribuição percentual do total de 

argumentos inventariados, possibilita visualizar o grau de importância que alguns fatores 

assumem em contraposição à escola e ao professor. O conjunto de argumentos agrupados em 

característica intrínseca do sujeito, papel ativo do sujeito e suas necessidades e família 

perfazem, como disse antes, 50% das justificativas inventariadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
família e ao professor, ou tenha até apresentando por vezes textos pouco coerentes, tais justificativas foram 

computadas na estatística acima.  
 
38

 Neste gráfico e no próximo, os argumentos não foram apresentados em ordem decrescente de grandeza, pois 

tendi a isolar primeiro aqueles de caráter puramente endógeno, para somente depois examinar e subdividir os 

outros. Daí característica intrínseca do sujeito figurar primeiro nos gráficos 19 e 20 a despeito de não ter sido o 

mais empregado pelos docentes.  
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GRÁFICO 20 – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DOS ARGUMENTOS 

 

Um segundo aspecto que atrai a atenção é que o número de professores que atribuem a 

formação leitora a algum tipo de restrição – seja ela de acesso a lazer, ao universo 

tecnológico, ou a leitura, bens culturais ou educação – é muito próximo daquele de docentes 

que acreditam que a escola tem alguma relevância. São 20 professores no primeiro grupo e 24 

no segundo. A manter-se essa lógica, não haveria motivo para melhorar as condições de 

acesso dos sujeitos nem a lazer nem a bens culturais (incluindo o material de leitura), e 

também não seria necessário aprimorar a mediação de leitura que se faz na escola. É bem 

verdade, no entanto, que a questão do universo tecnológico merece uma discussão mais 

problematizadora, que será feita em momento oportuno.  

14% 

20% 

16% 13% 

12% 

10% 

3% 

3% 

3% 2% 

1% 1% 

2% 

Composição percentual do conjunto de  argumentos 
inventariados sobre a constituição leitora do jovem 

desfavorecido 

Característica intrínseca do
sujeito

Depositado no sujeito, seu
papel ativo e necessidades

Família

Professor

Escola

Restrições de acesso

O poder de uma obra
específica

Possibilidade de acesso a
material de leitura

Vizinhos



 137 

Em terceiro lugar, foi para mim bastante surpreendente o fato de as restrições de 

acesso representarem 10% das justificativas oferecidas pelos docentes enquanto as 

relacionadas à possibilidade de acesso a material de leitura por vias alternativas (não pela 

família ou  escola) perfizeram apenas 3%.  

Se a possibilidade de acesso a material de leitura não assume grande importância, a 

leitura de uma obra “apaixonante” o faz. De fato, 12  das justificativas falam do poder de 

uma obra ou texto engendrar o desejo por leitura, e um dos respondentes chega a afirmar que 

“o livro é pai do leitor”. Em outras palavras, a obra gera o leitor. Nessa perspectiva, a figura 

do mediador de leitura, seja ele o professor ou outra pessoa, fica obscurecida e ressalta-se 

uma relação direta entre o sujeito e o objeto cultural, o texto. Há ainda frases como “quem 

ainda não foi arrebatado por um livro certamente um dia será”. É bem verdade que, na 

perspectiva histórico-cultural, os objetos também são mediadores. Mas o que me surpreende 

aqui é que se espere que o aluno espontaneamente e ao acaso encontre uma obra cujo papel 

seja equivalente a todas as mediações por leitores mais experientes normalmente necessárias 

ao processo de constituição leitora.   

Em síntese, é possível dizer que há tendências muito evidentes a excluir a força da 

escola e do professor no processo de alguém se tornar leitor, e a desconsiderar que a leitura é 

um objeto culturalmente aprendido, que depende de um trabalho árduo, longo, consistente e 

constante na vida escolar. Há uma expectativa pouco crente na força na escola e uma 

tendência a depositar no sujeito, nas restrições de acesso ou na própria obra, com variados 

matizes, o mérito pela sua constituição leitora.   

 Passarei agora a analisar os vários agrupamentos de justificativas em maiores detalhes.  

 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICA INTRÍNSECA DO SUJEITO  

Vinte e oito docentes ofereceram motivos endógenos para os casos excepcionais de 

constituição leitora nas camadas populares. Os argumentos desses respondentes foram 

subdivididos em:  predisposição inata (citada por 20 professores); forma natural (mencionada 

por 3 docentes); e predisposição inata, mas que precisa de estímulo ou desenvolvimento 

(citada por 5).  

Como esses respondentes se distribuem pode ser visualizado abaixo, no gráfico 21.  
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GRÁFICO 21 – MOTIVOS INTRÍNSECOS 
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potencial e a especificidade da escola e do professor no processo de formação.  

Igualmente excludentes do potencial e especificidade da escola e do professor são as 

explicações de predisposição inata de teor genético (que falam em DNA ou neurociência) ou 

supostamente psicológico (que se referem a personalidade). Estas duas últimas parecem-me 

20 

3 

5 

0

5

10

15

20

25

Predisposição inata
(genética, personalidade,

espiritual)

Sujeitos se tornam
leitores de forma

"natural"

predisposição inata, mas
precisa de estímulo ou

desenvolvimento

Os 28 respondentes que mencionam motivos 
intrínsecos se subdividem em... 



 139 

ainda mais perigosas, no sentido de mais prejudiciais à formação leitora, porque se revestem 

de uma aura científica.  

A predisposição inata que precisa de estímulo ou desenvolvimento parece crer mais no 

papel da escola e/ou do professor, mas, no fundo, também os exime de sua responsabilidade. 

Afinal, tanto escola quanto professores podem alegar ter estimulado ou buscado desenvolver 

seus alunos igualmente e acreditar piamente que os alunos que não se constituíram leitores 

não o fizeram porque não tinham a característica espiritual, o DNA ou a personalidade para 

tanto. Tal alegação, além de desconsiderar fatores diversos, como, por exemplo, a restrição de 

acesso a material de leitura, também não leva a um possível questionamento das práticas de 

formação leitora, com vistas a seu aprimoramento, no âmbito da escola como um todo, da sala 

de leitura, dos professores de todas as disciplinas e daqueles de LP em particular.   

Também merecem ser discutidos os argumentos daqueles que afirmam que os sujeitos 

se tornam leitores de forma “natural” e que a leitura “não deve exigir esforço”.  Tal discurso, 

embora aqui tenha sido inventariado como dito por apenas três respondentes, está bastante 

presente em vários trechos prescritivos que apareceram ao longo dos textos. Nesses trechos, 

fica obscurecida a ideia de trabalho, de mediação, de intervenção do professor e fortalece-se a 

ideia de que constituir-se leitor é um processo que se assemelha ao crescimento de uma 

planta. Há nesse argumento um forte componente biológico. Desnecessário lembrar, porém, 

que o contexto em que se aplicou a pergunta é o de uma sociedade grafocêntrica e que a 

leitura é um algo cultural, que deve ser ensinado, que não se desenvolve por si própria no 

sujeito. 

  Tais trechos prescritivos foram sublinhados e transcritos para tabela específica, mas 

não serão aqui analisados em maiores detalhes por vários motivos. O primeiro deles é que a 

quantidade de digressões nos textos era tamanha que foi preciso, como disse antes, quando 

apresentei a metodologia, ater-me aos argumentos em que os professores respondiam 

especificamente a pergunta feita: por que, contrariando as estatísticas, alguns jovens 

desfavorecidos se tornavam leitores e alguns favorecidos, não. O segundo é que  muitas vezes 

esse como aparecia em textos que foram classificados como francamente endógenos. Assim, 

pareceu-me que se tratava mais de o respondente demonstrando que tinha conhecimento do 

discurso do que contemporaneamente se recomendava como prática pedagógica, do que ele 

acreditava ser politicamente correto escrever naquele momento para a pesquisadora da 

universidade,  do que propriamente de algo em que ele efetivamente acreditava.  A questão do 

prazer também foi recorrente em trechos em que se falava dos motivos para a não formação 

leitora. Tal discurso francamente contrapunha o prazer ao labor, como se um necessariamente 
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fosse o antônimo do outro. Essa recorrência apresenta forte consonância com os achados de 

Machado (2003), apresentados no levantamento bibliográfico. 

 

2.2.3.2 O PAPEL ATIVO DO SUJEITO E SUAS NECESSIDADES 

O segundo grande conjunto de argumentos que emergiu dos textos escritos pelos 

docentes foi intitulado “o papel ativo e necessidades do sujeito”. Esse segundo grupo foi 

subdividido em o sujeito: tem agência, mobiliza-se; olha; necessita de evasão; descobre, 

encontra; tem capacidade; valoriza a leitura; espelha-se.  Tal distribuição pode ser 

visualizada no gráfico 22, apresentado a seguir.  

 

GRÁFICO 22  

 

 

 

Antes mesmo de inventariar os argumentos, nas primeiras leituras das redações, já 

havia chamado minha atenção a quantidade de vezes que os sujeitos usaram verbos que 

remetem à ideia de agência do sujeito, um sujeito que tem vontade e força de vontade, que 

busca, que objetiva, que sai à rua, num processo em que o que faz a diferença são esforços de 

cada um.  Dentre os 16 respondentes que utilizam os argumentos arrolados neste subgrupo – o 

sujeito tem agência, mobiliza-se – o verbo buscar aparece ao menos oito vezes. 
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No segundo subgrupo – intitulado simplesmente o sujeito olha –, quinze respondentes 

atribuem a formação leitora ao modo como o sujeito vê a educação e a leitura. Para a grande 

maioria, 13 professores, o sujeito vê em ambas a oportunidade de ascensão social, de 

melhores oportunidades para si e sua família. Dois deles são mais vagos e afirmam que o 

processo leitor, dentro de cada um,  desenvolve-se de acordo como o aluno enxerga o mundo.   

O sujeito necessita de evasão é o terceiro subgrupo de explicações para a constituição 

leitora, emitidas por oito respondentes, que falam da necessidade que o sujeito que chega a se 

constituir leitor teria de sonho, imaginação, de fuga da realidade, de refúgio do mundo 

precário. 

No quarto subgrupo, que foi por mim chamado o sujeito descobre, encontra, estão 

reunidas as explicações que falam de um sujeito que descobriu na leitura algum prazer, 

benefício, ou utilidade.  

As explicações do subgrupo o sujeito tem capacidade, dadas por quatro respondentes, 

enfatizam essa qualidade intrínseca do sujeito, dizendo que o que faz diferença no processo 

leitor é a capacidade de imaginação de cada um e não o dinheiro [a camada social], e 

atribuindo a constituição de leitores ávidos à capacidade de viver dentro da história, abstrair 

o sentido do  texto, à capacidade de crescer com o mundo, à crença na própria capacidade de 

ir além do que o professor propõe em sala.    

Dois outros subgrupos, cada um dos quais com três respondentes, falam de um sujeito 

que valoriza a leitura, não necessariamente por seu possível valor como fator de ascensão 

social, mas por seu valor social, por seu prestígio, e de um sujeito que se espelha, que segue o 

exemplo de alguém que lê, que pode ser exterior à família, um amigo, um conhecido ou até 

mesmo um desconhecido.  

Nesse grande grupo de 40 respondentes, também se vê o próprio sujeito como fator  de 

constituição leitora, não de modo francamente endógeno, mas de maneira mais matizada, o 

que pode ser interpretado positivamente. Estaríamos diante de um professor que não é 

determinista, que não vê o sujeito como tabula rasa, que acredita no papel ativo do sujeito, 

ou, mesmo que não se nomeie dessa forma, no que Viana (2007) chama de mobilização 

escolar.  Mas, levando em conta o reduzido número de professores cujos textos puderam ser 

classificados como interacionistas, e o número elevado daqueles que tinham explicações 

endógenas ou justapostas, também é possível, senão mais realista, fazer uma análise menos 

positiva desse depósito do mérito pela formação leitora no sujeito.  Nessa segunda visão, é 

possível dizer que, de algum modo, também se atribui ao sujeito o mérito por sua constituição 

leitora e se apaga ou reduz a importância da mediação qualificada.  
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Ao ler os textos, várias vezes tive a impressão de estar diante de uma lógica 

meritocrática, de um discurso do tipo self-made man: “Se a pessoa quer mesmo, ela faz, ela 

consegue, nada é obstáculo intransponível”.  

 

2.2.3.3 A FAMÍLIA 

O terceiro grande grupo de justificativas inventariadas atribui à família a excepcional 

formação de leitores nas camadas populares. No total, 33 respondentes falaram de uma 

família que:  incentiva a ler e estudar; valoriza a leitura e o status leitor do sujeito; lê; tem 

papel importante; conta histórias orais; irmãos favorece via irmãos mais velhos; favorece a 

formação leitora; ensina a prática; recomenda e dá acesso; envolve afetivamente com a 

leitura.   

No gráfico 23, a seguir, visualiza-se como se distribuem as ações atribuídas à família 

nos textos dos respondentes.   

GRÁFICO 23– O QUE FAZ A FAMÍLIA 

 

 Do inventário emerge uma certa sinonímia entre ler e estudar, entre ser leitor e ser 

bom aluno. Nitidamente os respondentes que veem a família como fator de constituição 

leitora esperam dela uma postura de valorização da escola, do ato de estudar e da leitura. 
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 A atribuição de importância à família está em consonância com os dados da 2
a
. edição 

de Retratos de Leitura no Brasil (2008) e, de certo modo, com os achados de minha pesquisa 

de mestrado. No entanto, o fato de haver mais justificativas relacionadas à família do que à 

escola, em se tratando de opiniões emitidas por representantes da escola – os professores –, é 

digno de reflexão.  

 Por um lado, pode estar ligado à pouca crença no papel da escola e do professor. 

Afinal, se tivesse perguntado aos professores sobre as razões para o insucesso na formação 

leitora, eles poderiam ter imputado a responsabilidade a fatores externos à escola, dentre os 

quais a família. O que chama a atenção é que, quando questionados sobre os sucessos  em tal 

formação leitora, eles deixem de mencionar a si próprios e de atribuir-se papel privilegiado 

entre os motivos para tais sucessos e citem a família (e, é claro, como vimos anteriormente, o 

próprio aluno).  

 Interessante ressaltar que, nesse contexto, o fato de a família incentivar ou valorizar a 

leitura perfaz mais da metade das ações atribuídas à família dos que se tornam leitores, o que 

pode ser tomado como um indício de que o estudar e o ler ocupariam, na visão desses 

professores, um lugar de pouco prestígio na sociedade contemporânea de modo geral e junto a 

essa nova clientela escolar, a qual,  não tendo a tradição escolar passada de uma geração a 

outra – como se deu na Europa, em que o processo de universalização de acesso à 

escolarização foi mais gradual (CHARLOT, 2010) –, também não apresentaria os 

comportamentos nem as rotinas de estudo esperados pelos professores. Nesse sentido, não 

disporia de cultura escolar nem de tradição leitora. Isso é algo a discutir, o que farei com o 

apoio em Lahire (1997), Rego (2003), Viana (2007) e os resultados de minha própria pesquisa 

de mestrado.  

Bernard Lahire, investigando como, na França, famílias aparentemente desprovidas do 

capital cultural valorizado pela escola engendram crianças que têm nessa instituição os 

melhores desempenhos, concluiu que só é possível compreender os resultados escolares 

quando se reconstrói a rede de interdependências familiares através das quais se possibilita 

que a criança atenda às exigências escolares. Isto é, quando, ao invés de o pesquisador se 

centrar sobre um fator explicativo dominante (como, por exemplo, o superinvestimento 

escolar, o caráter militante ou o autodidatismo da família, a intervenção afetiva etc) leva em 

conta que as “combinações entre as dimensões moral, cultural, econômica, política, religiosa 

podem ser múltiplas, assim como podem ser diferentes os estilos de „sucesso‟” (1997, p. 31).  

Ao descrever as configurações familiares, Lahire considerou cinco temas: as formas 

familiares da cultura escrita; as condições e disposições econômicas; a ordem moral 
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doméstica; as formas de autoridade familiar e as formas familiares de investimento 

pedagógico. Quanto à ordem moral doméstica, outorgar muita importância ao bom 

comportamento e ao respeito à figura do professor constitui um modo de as famílias das 

classes populares ajudarem os filhos na vida escolar, já que não conseguiriam auxiliá-los nas 

tarefas. Nesse aspecto, para o pesquisador, a questão da omissão parental frente à escola é um 

mito.  

A respeito das formas familiares da cultura escrita, Lahire examinou as diferenças 

entre as famílias quanto à frequência de práticas de leitura e escrita, às concepções dos atos de 

leitura e escrita e às sociabilidades em torno do texto. Concluiu que o fundamental não era 

haver ou não materiais de leitura ou pessoas com maior escolarização, mas práticas efetivas 

de leitura e escrita, e sua natureza positiva ou negativa. Em outras palavras, o mais relevante 

era o fato de a criança presenciar ou não atos de leitura (como os pais ou outros mediadores 

lendo livros, revistas ou jornais), o que emprestaria a esses atos um aspecto natural (assim, 

para a criança, tornar-se adulto como o pai ou a mãe significaria tornar-se leitor) e o fato de a 

criança associar tais atos com uma experiência difícil e dolorosa ou, ao contrário, natural e 

prazerosa (como, por exemplo, o prazer proporcionado pela leitura de histórias por um 

mediador mais velho para as crianças). 

Esse aspecto “natural” da leitura da qual fala Lahire não deve ser visto como 

espontâneo, mas fruto das relações sociais, já que, conforme lembra Smolka a respeito do 

processo de constituição leitora da criança pequena, a leitura é algo que a criança aprende nas 

relações sociais: “como se lê, para que se lê, o que se pode e não se pode ler, quem lê, quem 

sabe, quem pode aprender, são procedimentos implícitos, não ensinados, mas internalizados 

no jogo das relações pessoais” (1989, p. 34).  

Algo que chama a atenção na pesquisa de Lahire (1997) é que ele se concentra tanto 

na família que parece desconsiderar que a escola não pode ser tratada como algo homogêneo, 

conforme alerta Rego:  

 
embora freqüentemente a escola seja tratada como algo genérico e a 

escolarização e seus impactos como um processo homogêneo, na verdade, 

[...] por trás dessa aparente unidade, se esconde uma multiplicidade de 

experiências que propiciaram uma pluralidade de trajetórias, sempre únicas e 

não lineares, e, por esta razão, tão complexas (2003, p. 350). 

 

 A ressalva da pesquisadora ganha ainda mais pertinência quando se leva em conta a 

heterogeneidade do sistema público de ensino, cuja qualidade varia muito entre os 

estabelecimentos. 
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 Partindo da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano e amparando-

se nas pesquisas de Charlot e Lahire, Rego (2003) investigou o impacto da escola na 

constituição do sujeito, concentrando-se nas interações sociais não somente no contexto 

familiar, mas também no ambiente escolar. Os seis sujeitos da pesquisa em questão tinham 

entre 44 e 58 anos e, portanto, frequentaram a escola básica nas décadas de 60 e 70. Embora 

tivessem nível socioeconômico e graus de escolaridade muito heterogêneos na família de 

origem, todos os sujeitos atingiram um alto grau de escolaridade, passaram a lidar 

profissionalmente com a produção e disseminação de conhecimentos e mantêm ainda hoje 

grande interesse pela leitura e escrita.  

 Felipe e Francisco, os dois sujeitos originários de famílias pobres, são 

“sobreviventes”, já que, contrariando as tendências da época, conseguiram completar a 

escolarização básica e ingressaram na universidade, num contexto educativo caracterizado 

pela seletividade e exclusão dos mais pobres. Rego supõe que eles conseguiram romper as 

limitações impostas pelo meio de origem e completar os estudos em função de um conjunto 

de fatores indissociáveis, presentes na história singular de cada um, que favoreceram um 

modo particular de se relacionar com a escola, fatores esses que: 

 
vão desde a importância outorgada à escola pela família passando pelas 

oportunidades propiciadas por acontecimentos imponderáveis (como o 

encontro e a interação com determinadas pessoas ou a participação em 

determinado grupo), pelas experiências proporcionadas pela escola (o tipo 

de professores que tiveram, o lugar ocupado na escola) (REGO, 2003, p. 

378, grifos meus).   
 

 Para a autora,  

 
o modo de se relacionar com a escola depende de uma série de aspectos, 

dentre eles, das esperanças para o futuro representadas pela escola [...], da 

auto-estima do sujeito (forjada muitas vezes pela família, pela escola ou por 

ambas), das expectativas nele depositadas e dos estímulos recebidos ao 

longo de sua formação (Ibid., p. 378).  

 

 A despeito da pluralidade das formas de vida familiar, o ambiente doméstico de cada 

um dos seis sujeitos tinha alguns traços semelhantes entre si e convergentes com 

determinadas exigências e injunções escolares. A despeito de, em suas famílias de origem, os 

sujeitos terem tido graus diferentes de contato e interação com a cultura letrada, praticamente 

todos vieram de famílias em que a mãe, o pai ou ambos atribuíam enorme valor à escola, 

depositavam alta expectativa no desempenho dos filhos e faziam grande investimento 

pedagógico objetivando o êxito. Apoiavam e acompanhavam a vida escolar, apoio esse que  

variava em função dos recursos materiais e intelectuais de que cada família dispunha.  
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 Os pais dos dois sujeitos de origem socioeconômica baixa tinham completado apenas 

as séries iniciais do ensino fundamental e, portanto, não eram interlocutores preparados para 

lidar com o universo da escola. Contudo, o investimento pedagógico que eles faziam era 

igualmente importante: esforçavam-se para assegurar a pontualidade e assiduidade dos filhos 

e para providenciar eles próprios a merenda e o material didático necessário, não aceitando 

aqueles providos pela escola. Tal atitude parece ter auxiliado na construção da autoestima dos 

sujeitos e sido indicativa do enorme valor outorgado à vida escolar dos filhos. Do ponto de 

vista moral, havia um conjunto de preceitos éticos relativamente similares em todas as 

famílias, como, por exemplo, a valorização da obediência, do bom comportamento e do 

autocontrole.  

Especificamente quanto às formas familiares de cultura escrita, todos os sujeitos 

recordaram que havia algum tipo de interação com a prática da leitura e da escrita no núcleo 

familiar de origem. Porém, o grupo é bastante heterogêneo quanto à presença e acesso a 

suportes de texto e quanto às modalidades de uso da leitura e da escrita no âmbito doméstico. 

Durante a infância e juventude, eles tiveram níveis bastante variados de intimidade com a 

leitura e a escrita no ambiente doméstico e, consequentemente, oportunidades diferentes ao 

longo de sua formação como leitor e escritor. Para aqueles sujeitos que conviviam com 

pessoas de alta escolaridade, num ambiente intelectualmente mais sofisticado, a interação 

com os livros era uma atividade cotidiana e independia da escola. Já para os sujeitos de 

origem social mais baixa, oriundos de famílias de menor escolaridade e que viviam em 

ambientes menos letrados, “a escola teve uma importância decisiva na sua formação como 

leitor, pois significou praticamente a única fonte de acesso e motivações para a prática da 

leitura” (REGO, 2003, p. 365-366, grifos meus). 

Viana (2007) investigou casos de longevidade escolar nas camadas populares de 

Minas Gerais. Entre 1995 e 1996, entrevistou sete estudantes e suas famílias, com o objetivo 

de analisar a configuração de condições em interdependência que construíram trajetórias de 

êxito e possibilitaram o acesso ao ensino superior. Seus sujeitos – todos alunos de graduação 

ou pós-graduação de universidades de renome – eram originários de escolas públicas e de 

famílias de baixo poder aquisitivo e baixo capital cultural, e filhos de pais que exerciam 

ocupações manuais. Tendo a noção de configuração social de Elias (1994) e os estudos de 

Lahire (1997) como principal referencial de análise, a pesquisadora concentrou-se em cinco 

pontos: os sentidos atribuídos à escola tanto pela família quanto pelo aluno-filho, as 

disposições e condutas temporais, os processos familiares de mobilização escolar, a existência 

de grupos de referência exteriores ao núcleo familiar que o aluno teve e as oportunidades de 
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escolarização que decorreram desse contato, as práticas socializadoras familiares ou outras 

formas de presença das famílias para a escolarização dos filhos.  

Entre os sujeitos de Viana, também houve grande outorga de importância à família e 

um fenômeno de mobilização escolar, que “é constituído por atitudes e intervenções práticas 

da família voltadas sistemática e intencionalmente para o bom rendimento escolar dos filhos” 

(2007, p. 236), o que implica atribuir a tais ações uma dimensão estratégica.  

Em  minha pesquisa de mestrado, em que investiguei a constituição de leitores nas 

camadas populares, concluí que o paradoxo da constituição de leitores em condições de 

formação tão adversas foi possível graças a configurações complexas e singulares de fatores 

interdependentes que contribuíram para a gênese do interesse por ler.  

As famílias tanto dos leitores quanto dos leitores de literatura (divisão que estabeleci 

entre os sujeitos quando da análise de dados) tiveram muito em comum, em particular no que 

diz respeito a uma outorga de grande importância à escola e a uma forte mobilização escolar 

pela maior parte delas. Como resultado dessa mobilização, os sujeitos  leitores literários 

tiveram aproveitamento escolar muito bom ou excelente e a maioria dos sujeitos leitores, 

embora não tenha tido desempenho tão excepcional, esteve no grupo dos alunos que aderiam 

à moral do bom comportamento. Quanto à outorga de grande importância à escola pela 

família e sua mobilização escolar, minha pesquisa confirma os resultados dos estudos de 

Lahire (1997), Rego (2003),Viana (2007).  

A partir dos depoimentos, inferi que a outorga de importância à escola pela família era 

tamanha que acabou por atenuar nos sujeitos os efeitos da desinstitucionalização e da 

desestabilização da profissão docente, que haviam sido apontados por Dubet (1997, 1998) e 

Charlot (2008). Assim, mesmo quando a escola foi terrivelmente omissa ou equivocada em 

suas práticas, a maior parte dos sujeitos manteve-se nela e continuou a apresentar bom 

comportamento e aproveitamento escolar razoável ou bom (no caso dos leitores) e excelente 

(no dos leitores literários).  

Mas, se houve grandes semelhanças entre as famílias do grupo de leitores e do grupo 

de leitores literários, houve também diferenças importantes entre elas no que diz respeito à 

contribuição para a constituição leitora dos sujeitos.   

Entre os leitores, de acordo com os relatos, as práticas de leitura nas famílias da 

maioria dos sujeitos inexistiram ou foram parcimoniosas, devido ao número reduzido de 

leitores e ou  à baixa frequência com que a leitura era realizada. Havia ainda pouca 

diversidade de materiais de leitura e quase total ausência de livros. O incentivo à leitura 

esteve muito ligado à aposta na escolarização como fator de emancipação econômica e 
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ascensão social, concepção de leitura que sobrepujou de longe quaisquer outras. A 

mobilização escolar foi de responsabilidade principalmente das mães, quer fossem ou não 

escolarizadas. As mães alfabetizadas também tiveram mais práticas de leitura que os pais. Os 

relatos evidenciaram ainda o papel exercido pelos irmãos mais velhos, para a escolarização e 

a mediação da leitura e o papel exercido por alguma pessoa da família ampliada que, por ser 

professora, e, portanto, representante da cultura letrada, tornou-se uma referência para os 

sujeitos.    

Entre os leitores literários, nas quatro famílias em que houve práticas de leitura, elas 

foram desenvolvidas por um maior número de pessoas e com mais frequência do que nas 

famílias dos leitores. O fato de haver mais leitores na família permitiu que o sujeito 

presenciasse mais momentos de interlocução sobre leituras que ele próprio ainda não havia 

realizado, sendo introduzido a elas pela oralidade. Também nas famílias dos leitores 

literários, houve uma maior diversidade de materiais de leitura e a presença muito evidente 

do livro. Apesar de ter havido forte estímulo à escolarização, o incentivo à leitura não esteve 

tão estritamente vinculado a um projeto escolar. E, embora o acompanhamento da 

escolarização tenha sido realizado principalmente pelas mães, a mediação de leitura foi 

exercida por um número maior de membros da família, que difundiram concepções de leitura 

também mais diversas. Em meio às práticas leitoras na família, desenvolveu-se nos sujeitos 

um desejo de imitação do adulto ou dos irmãos mais velhos e uma curiosidade quanto às suas 

leituras. Assim, ser adulto era ser leitor (SMOLKA, 1989).  

As diferenças entre os leitores e os leitores literários no que diz respeito à família 

indicam como a existência de modelos de leitores no âmbito doméstico favorece a 

constituição leitora. Também nesse aspecto, minha pesquisa corroborou os dados de pesquisas 

quantitativas como a Retratos da Leitura no Brasil (2008).  

Em síntese, é possível perceber consonâncias, no que diz respeito à relação com a 

escola, entre os sujeitos dos estudos de Lahire, Rego, Viana e Renesto. 

De modo geral, suas famílias outorgaram grande importância à escolarização dos 

filhos de varias formas: valorizando muito a obediência, o bom comportamento, o respeito à 

figura do professor, fazendo investimentos pedagógicos, como esforçar-se para assegurar 

pontualidade e assiduidade, envolvendo-se em uma forte mobilização escolar, depositando 

alta expectativa no desempenho escolar dos filhos. E os filhos de tais famílias de modo geral 

tinham esse bom aproveitamento escolar. 

Quanto às formas familiares de cultura escrita, assumiram importância as práticas 

efetivas de leitura e escrita presenciadas pelas crianças e sua natureza positiva ou negativa, ou 
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seja, o fato de as crianças associá-las  a uma experiência dolorosa ou prazerosa (LAHIRE, 

2007). Especialmente para os sujeitos de Rego de origem mais desfavorecida, que viviam em 

ambientes menos letrados, o que teve importância fundamental para que se constituíssem 

leitores foi a escola. 

Cabe ressaltar que, embora as diferenças entre os sujeitos leitores e os leitores 

literários apontem como a existência de leitores no âmbito doméstico favorece a constituição 

leitora, também indicam a fundamental importância da escola para o contato dos mais pobres 

com a cultura escrita, com algum par leitor e com algum material de leitura (RENESTO, 

2009).   

Em resumo, as explicações dos sujeitos dos presente estudo que atribuem à família o 

mérito pelo êxito da formação leitora são de algum modo respaldadas pelos estudos acima, 

que apontam a importância da outorga de importância à escola pelas famílias dos meios 

populares. No entanto, no conjunto de argumentos, chama atenção, conforme disse antes, o 

papel residual que professor e escola teriam nessa formação.  

O gráfico 24, apresentado a seguir, traz a composição percentual dos argumentos 

relacionados à família. 
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GRÁFICO 24 – O QUE A FAMÍLIA FAZ – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL 

 

 

  

Conforme vimos antes, vários respondentes mencionarem a restrição de acesso a lazer 

e ao universo tecnológico como fator de constituição leitora. Além disso, muitos docentes 

aludiram ao lugar de desprestígio social ocupado pela leitura contemporaneamente, tanto em 

jovens favorecidos economicamente quanto entre aqueles das camadas populares. Nestas, a 

valorização da leitura pelo aluno e/ou sua família seria fator de constituição leitora, conforme 

vimos anteriormente.   

Diante disso, cabe pensar: o Brasil tem, por motivos históricos, pouca tradição leitora? 

Valoriza-se pouco a cultura escrita, ou melhor, a cultura do impresso? Está realmente em 

marcha um processo de desprestígio da cultura da leitura do impresso em face das 

transformações culturais no Brasil e no mundo? A TV e os meios audiovisuais de fato 

prejudicariam o interesse pela leitura?  

 Os dados da Retratos de Leitura no Brasil 3 (2012), apontam a secundarização da 

leitura no país, que apareceria apenas em sétimo lugar entre as preferências de atividades no 

tempo livre dos brasileiros. Portanto, é fato que o país tem pouca tradição leitora.  
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Passo agora à nossa segunda questão: está realmente em marcha um processo de 

desprestígio da cultura do impresso em face das transformações culturais no Brasil e no 

mundo?  

É possível depreender informações sobre isso do estudo de Brandão (2010), que, 

operando com os conceitos de Bourdieu, utilizou o material empírico de pesquisas 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas em Sociologia da Educação – SOCED/PUC-Rio, que 

se concentraram em dois aspectos: as condições de transformação do habitus; e os contornos 

empíricos do capital cultural entre elites em escolas de prestígio do Rio de Janeiro
39

.  

O SOCED desenvolveu um survey em nove escolas, com três questionários, 

respondidos por alunos, famílias e professores. As respostas apontaram práticas sociais e 

culturais desses públicos, que incorporavam um número crescente de elementos da cultura de 

consumo, distanciando-se do conteúdo e da lógica das práticas sociais das elites culturais 

estudadas na França por Bourdieu nas décadas de 1960 e 1970.  

Uma primeira análise dos dados levou os pesquisadores a questionar quais eram “as 

características e os padrões de distinção das práticas culturais e estilos de vida dos segmentos 

superiores das hierarquias sociais em relação aos segmentos das camadas populares” 

(BRANDÃO, 2010, p. 234). Para tanto, tiveram de ir para além de Bourdieu, com o objetivo 

de compreender o surgimento de outros padrões de cultura, compreendidos como maneiras 

outras de ver, perceber, ler e representar o mundo social (MARTÍN-BARBERO, 1998). Nesse 

movimento em direção às práticas sociais dos sujeitos pesquisados, inicialmente, uma 

característica ficou evidente como aquela que asseguraria novos padrões de distinção – o 

volume de capital informacional dos agentes investigados.  

No campo das práticas culturais, uma das dimensões mais relevantes do grupo 

estudado é o acesso à informação. A qualidade da vida social nos espaços urbanos requer um 

tipo de conhecimento constantemente atualizado que articule o nível local aos contextos 

globais. Por outro lado, tal articulação é necessária não apenas para compreender e significar 

o cotidiano mas também para elaborar estratégias, partindo da “antecipação de cenários 

futuros de curto prazo” (BRANDÃO, 2010, p. 234).  

No entanto, contemporaneamente, essa possibilidade não é distribuída 

democraticamente, já que é muito atrelada às condições socioeconômicas. Está vinculada ao 

emprego de novas tecnologias de informação, tidas não só como um mero meio, mas como 

                                                         
39

 Recorro a tal estudo por acreditar que o que a tais elites parece fator de distinção social reverbera como 

legítimo para as camadas populares, já que, conforme Brandão, seu contexto os posiciona como disseminadoras 

potenciais de opinião entre a população. 
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vias de distribuição e orientação do fluxo de trocas simbólicas e materiais. Ora, o acesso às 

novas tecnologias, sempre exigindo substituição em função dos avanços tecnológicos, requer 

tempo, dinheiro e escolaridade, o que mantém o caráter excludente quanto à maior parte dos 

sujeitos das camadas populares.  

No Brasil, as classes médias e altas passam a demandar serviços interativos (internet, 

televisão por assinatura, tecnologias digitais de vida efêmera etc.) que lhes garantam o acesso 

a novos padrões de comportamentos de entretenimento e consumo. A concentração de 

corporações na administração de internet, TV aberta ou paga, revistas, jornais, e editoras de 

livros impactam os gostos e padrões de consumo das diferentes camadas da população.  

O capital informacional define não apenas os novos modos de produção e o fluxo dos 

capitais, mas  também as formas de vida das famílias e dos grupos. O acúmulo de tal capital 

foi evidenciado não somente pelo grau de escolarização das famílias e seu acesso às escolas 

de elite, consideradas as melhores da cidade, mas também pelos amplos recursos dos agentes 

pesquisados para assinatura de revistas, jornais, audiência a jornais televisivos, 

documentários, debates, programas de entrevistas. Tal contexto os coloca em uma posição de 

disseminadores potenciais de opinião entre a população brasileira.  

Refletindo sobre as transformações nas práticas culturais, Brandão recorre a Olivier 

Donnat (2004), que, em levantamento relativamente recente sobre as práticas dos franceses, 

destacou como os gostos e os usos do tempo livre, a variedade das formas de apropriação das 

obras e dos produtos culturais, são influenciados por uma complexidade de fatores. Donnat 

enfatiza que, “para além da herança cultural, as práticas culturais podem ser adquiridas à 

margem do seio familiar e até mesmo em reação a ele”, o que significa que os jovens tanto 

podem reproduzir os gostos familiares como recusá-los. Segundo Brandão, o que se encontra 

mais frequentemente são combinações da herança (ou sua recusa) com outras influências, 

dentre as quais parece ter bastante importância o grupo de pares. Portanto, essa variedade dos 

gostos seria responsável pelas mudanças nos padrões das práticas culturais ao longo das 

gerações. De qualquer modo, ao refletir sobre as formas de transmissão das “paixões 

culturais” na França, Donnat (2004  aponta que a principal fonte dessas paixões são os pais. 

 As práticas culturais dos jovens pesquisados pelo SOCED apontam resultados 

consistentes com as observações de Donnat, ou seja,  os filhos parecem seguir e ampliar as 

experiências dos pais. Quanto à leitura dos referidos jovens, 54% declararam adorar ir a 
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livrarias e 38% apontaram a leitura como uma de suas atividades preferidas
40

. Em um país de 

poucos leitores e levando em consideração a faixa etária desses estudantes (13/14 anos), 

seguramente esse grupo de jovens diferencia-se por ter a literatura entre o elenco de suas 

práticas sociais/culturais (BRANDÃO, 2010).  

Os pais que responderam ao survey declararam frequentar regularmente shoppings e 

restaurantes. Já livrarias, cinemas e teatros também figuram entre as práticas mais escolhidas, 

mas com representação mais baixa, o que surpreendeu a  equipe de pesquisa, que esperava 

encontrar uma frequência maior às práticas consideradas de “alta cultura”. No Brasil, ainda se 

mantém – especialmente entre os setores médios da população – o imaginário que associa a 

“alta cultura” com os padrões da tradição europeia, especialmente à francesa (classificando 

como superiores práticas relacionadas à literatura clássica, música erudita, museus etc.). No 

entanto, o que a equipe observou é que “os consumos culturais das frações de elites analisadas 

sofrem um processo de „americanização‟”, ou seja, há uma orientação a e uma incorporação 

de “práticas e bens da indústria cultural dos Estados Unidos, como serviços de informação, 

entretenimento e turismo informação” (2010, p. 236 .  

Sarlo (2002), Garcia-Canclini (1998) e Ortiz (1994) haviam apontado uma mudança 

nos padrões de consumo cultural sob a influência da mundialização da cultura. Teria havido 

uma redução de frequência a espaços públicos de oferta cultural clássica (livrarias, museus, 

salas de teatro, cinema e música) como resultado da complexificação da vida urbana – falta de 

disponibilidade de tempo, dificuldades de deslocamento e receio da violência (GARCIA-

CANCLINI, 1998). No mesmo sentido, Ortiz assinalou a importância assumida pela “cultura 

das saídas” como fator de distinção social:  

Já não são os valores “clássicos” que organizam a vida cultural, mas o que 

alguns autores chamam de “cultura das saídas”. A arte de viver não toma 

mais como referência a “alta cultura”, mas os tipos de “saídas” realizadas 

pelos indivíduos – ir ao concerto de rock, à opera, aos restaurantes, ao 

cinema, ao teatro, viajar de férias. A oposição “cultura erudita” x “cultura 

popular” é substituída por outra: “os que saem muito” versus “os que 

permanecem em casa”. [...] A mobilidade, característica da vida moderna, 

torna-se sinal de distinção. (1994, p. 211)  
 

Os dados empíricos do SOCED corroboram as observações de Ortiz.  

 A meu ver, a referida “cultura das saídas”, quase 20 anos depois, em 2012, quando 

foram coletadas os dados da presente investigação, estava ainda mais consolidada, em 

especial em tempos de postagens de selfies em redes sociais como o Facebook e o Instagram. 

                                                         
40 No entanto, cabe assinalar que 22% dos estudantes investigados afirmaram que acham difícil ler livros até o 

fim. 
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Em tais redes, em que o público e o privado se confundem, os registros visuais das saídas são 

prática muito disseminada e constituem, sem dúvida, uma tentativa de se distinguir por estar 

em determinado show, balada, restaurante, ponto turístico no Brasil ou no exterior etc.   

As transformações do campo cultural, sobretudo nas últimas décadas do século XX, 

vêm alterando os padrões das práticas sociais e culturais que anteriormente distinguiam os 

grupos localizados nos níveis mais altos das hierarquias sociais. No contexto francês, tais 

mudanças, 

[...] fragilizam o modelo da distinção, mas não o desqualificam [...], o 

ecletismo das classes superiores encarnam, de alguma maneira, a forma 

contemporânea de uma legitimidade cultural fundada sobre a tolerância 

estética e a transgressão das fronteiras entre as gerações, os grupos sociais 

ou as comunidades étnicas, em relação à qual a estratificação social das 

atitudes permanece muito acentuada. (COULANGEON, 2004, p. 80) 

 

 O ecletismo apontado por Coulangeon é observado também nos dados produzidos 

pelo survey  conduzido pelo SOCED, o que levou à ênfase na análise da estrutura interna do 

capital cultural dos grupos pesquisados. Para Brandão, no âmbito das práticas culturais, 

assumem crescente importância o estilo, a intensidade e o local em que elas ocorrem. Além 

disso, a quantidade de recursos materiais culturais simbólicos e econômicos favorece a 

ampliação do habitus, o que lhes possibilita manter a distinção: 

 

cada vez mais se torna necessário pensar em práticas culturais que se 

distinguem mais por estilo, intensidade e espaços físicos onde se realizam do 

que pelos seus conteúdos. É o caso, por exemplo, da frequência a museus 

(no Brasil ou no exterior), do aprendizado de línguas estrangeiras (em cursos 

extracurriculares ou em escolas bilíngues), dos títulos universitários (em 

universidades tradicionais ou nas recém-criadas com a “democratização” 

universitária), do acesso às informações e ao mundo digitalizado (via escola 

e mídia ou através de viagens e dos incontáveis recursos presentes nos 

quartos e nas casas dos jovens estudados). [...] A multiplicidade de recursos 

de ordem material, cultural, simbólica e econômica – indicada por uma boa 

parcela dos estudantes e pais que estudamos – oferece condições muito 

particulares de ampliação do habitus, acrescendo-lhes condições de manter 

ou melhorar as posições de distinção relativa que ocupam nos campos 

sociais. Essa plasticidade do habitus é, a meu ver, um dos principais trunfos 

das novas elites para garantir a sua distinção que, por sua vez, ancora-se em 

padrões de vida e consumo normalmente só acessíveis às camadas sociais 

que se encontram nos níveis superiores de renda no Brasil, tal como as 

representadas pelos sujeitos de nosso survey.  
 
 

 Afinal, a cultura da leitura do impresso está desprestigiada? A resposta é complexa e 

multifacetada, com várias gradações entre o sim e o não, dependendo da perspectiva 

assumida.  
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 Pela discussão de Brandão, é possível perceber que o capital informacional (no sentido 

estrito de acesso à informação tem força extrema), em especial nas nossas sociedades. O que 

muda é a forma desse capital, que não mais aparece de maneiras clássicas, como nos anos 

setenta da França de Bourdieu, mas que é adquirido de múltiplas formas, as quais incluem as 

tecnologias da informação. No entanto, o acesso a tais informações está fortemente atrelado 

às condições socioeconômicas e de escolaridade.  

 Se, conforme informa Brandão, a distinção não mais está associada, entre as elites 

escolares, à imagem de leitor de literatura clássica, frequentador de museus, ouvinte de 

música erudita etc, e se isso reverbera para toda a sociedade, realmente talvez possamos falar 

da percepção de um desprestígio da cultura escrita. Em especial, se se pensar na consolidação 

da “cultura das saídas”, na importância da mobilidade, do espaço físico em que se realizam as 

atividades.  

 Seriam os meios audiovisuais, as novas tecnologias, inimigos da prática da leitura e da 

escolarização? Uma parcela considerável dos respondentes da presente investigação aponta o 

acesso a recursos audiovisuais, às novas tecnologias, à internet, etc como fatores que 

prejudicariam a prática da leitura tanto nas camadas populares quando nas elites. Já a restrição 

de acesso às TICs engendraria o seu oposto: o interesse pela leitura. A reflexão de Brandão 

sobre a importância do capital informacional para a distinção social ajuda a problematizar tal 

percepção dos sujeitos, na medida em que apresenta o acesso a tais tecnologias como recurso 

para acesso à informação e, portanto, para a manutenção do capital cultural e da distinção 

social entre as elites escolares.  

 Por outro lado, parece estar em marcha uma mudança nos fatores de distinção social 

entre as elites, mudança essa que poderia reverberar para as camadas populares, no cerne da 

qual está o lugar de desprestígio que agora ocuparia, senão a leitura, ao menos a literatura e, 

no escopo dela, a clássica. Ora, se a escola de uma determinada sociedade tem entre suas 

tarefas também a transmissão do legado cultural de tal sociedade, e se, conforme defende 

Michael Young (no prelo), no currículo escolar deveriam constar algumas obras de uma 

espécie de cânone literário de um país, o qual faria parte do “conhecimento poderoso” dos 

alunos, num contexto como o apontado por Brandão, o trabalho dos professores para a 

mediação da literatura e para a formação leitora poderiam enfrentar mais resistência por  

serem tanto leitura quanto literatura considerados algo do passado. Nesse sentido, a ênfase 

dos docentes na valorização da leitura pela  família como fator de constituição leitora talvez 

seja reflexo, também, dessa sensação de que haveria uma desestabilização do lugar de 
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prestígio antes ocupado pela leitura e pela literatura no imaginário da sociedade como um 

todo.    

 Em resumo, há várias pesquisas apontando a importância da valorização da escola 

pela família, valorização essa que os sujeitos da presente investigação também reputam 

importante. De fato para os sujeitos das camadas populares, a escola é frequentemente o único 

local de acesso a material de leitura e a práticas leitoras, (REGO, 2003; RENESTO, 2009) e, 

nesse sentido, a omissão parental das famílias pobres é um mito (LAHIRE, 2007; MELO, 

2007). 

 Perguntei-me se o fato de tanto se falar em outra valorização – a da leitura – 

significaria que está em marcha certa desvalorização da cultura do impresso. É possível dizer 

que não pois o capital informacional e a escolaridade têm grande importância para a 

manutenção da distinção entre as elites culturais. Por outro lado, no bojo das transformações 

culturais recentes, a prática da leitura de literatura clássica perderam prestígio. Como mediar 

tal literatura ainda é uma das tarefas do professor de LP, a sensação de que ela não é 

valorizada pode ser mais um dos motivos pelos quais a valorização da leitura é tão 

mencionada pelos respondentes.     

 A seguir analisarei os argumentos a respeito do professor como fator de constituição 

leitora. 

 

2.2.3.4 O PROFESSOR 

O professor aparece apenas em quarto lugar no inventário de explicações para a 

formação leitora dos jovens pobres. Somente 27 respondentes o mencionam e, ainda assim, é 

imprescindível ressaltar que alguns o fazem de modo bastante modalizado ou um tanto 

titubeante: um dos sujeitos afirma que “atitudes pontuais do professor despertam para a 

leitura em alguns poucos alunos” e que “o professor faz trabalho de formiguinha em contexto 

muito difícil” (P8 ; um outro escreve que o professor “se propõe a tentar despertar no aluno o 

gosto pela leitura” (P55 ; outro diz que “o professor pode favorecer” (P85 ; outro ainda, que o 

professor desenvolve “a capacidade leitora que os mesmos [alunos] já possuem” (P72 , dois 

falam do professor como viabilizador de acesso a material de leitura (P45, P32) e dois outros 

nitidamente o igualam a outros mediadores, não lhe atribuindo um papel privilegiado: “algum 

mentor auxiliou no processo de leitura: amigo, professor, qualquer outra pessoa” (P30 , 

“qualquer prática precisa ser ensinada e alguém o fez: professor, familiar, vizinho” (P22 .  

Apenas três respondentes atribuem ao professor um papel fundamental na formação leitora: 

P44, P72 e P82.  
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No gráfico 25, apresentado a seguir, é possível visualizar como se distribuem as ações, 

os verbos que têm os professores por sujeito.  

 

GRÁFICO 25 – O QUE O PROFESSOR FAZ 

 

 

A seguir, o gráfico 26 traz a composição percentual do conjunto de explicações em 

que o professor é mencionado.  
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GRÁFICO 26 – O QUE O PROFESSOR FAZ – COMPOSIÇÃO PERCENTUAL 

 

 

Assim como aconteceu quanto à família, também na descrição das ações dos 

professores, a maior parte dos verbos são bastante genéricos. Cerca de 40% das justificativas 

foram por mim agrupadas em o professor incentiva, estimula e o professor tem papel 

fundamental. Esse incentivar ou estimular têm como objetos a leitura ou o gosto. O verbo 

apresentar foi utilizado majoritariamente seguido do complemento obra, livro ou leitura. 

Termos mais precisos foram reunidos no subgrupo o professor trabalha, mas correspondem a 

apenas 11% das justificativas. O uso de termos muito genéricos (que à custa de dizer tudo, 

pouco dizem de fato) pode ser indício de que o professor estaria pouco munido de 

embasamento teórico e procedimental para a formação leitora.  

Cabe ressaltar também que apenas três respondentes mencionaram como fator de 

constituição leitora o fato de o professor ser leitor entusiasmado e recomendar leituras. O 

dobro desse número empregou o verbo despertar. A carga semântica desse verbo faz pensar 
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que o gosto ou a prática de leitura estariam adormecidos ou latentes e seriam ativados pelo 

docente, numa dinâmica que se assemelha a ligar algo que está desligado e não a um processo 

que demanda trabalho e constância.  

Interessante pontuar que, embora tendo o professor por sujeito o verbo despertar 

apareça apenas em seis justificativas do inventário, nos textos como um todo, ele é bastante 

recorrente, o que reitera essa impressão de que a formação leitora não é tomada como um 

processo gradual, mas sim como algo instantâneo que se assemelha a acionar o interruptor de 

uma lâmpada. Realizei um levantamento especificamente do uso desse verbo em todas as 

redações e de seus complementos ao longo dos textos. Ele foi utilizado 26 vezes. Em apenas 

seis teve como objeto palavras como interesse ou curiosidade, por exemplo, as quais, a meu 

ver, remeteriam mais à ideia de processo, visto que despertar o interesse ou a curiosidade 

pode ser o início de várias atividades propostas pelo docente para o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e para a aproximação afetiva dos alunos  com a leitura. Na maior parte 

das vezes, porém, os respondentes falaram em despertar algo que já me parece pronto: o gosto 

pela leitura (seis vezes), o prazer de ler,  o gosto pelo conhecimento, a leitura, o universo do 

leitor, os alunos, a magia da leitura, a paixão pelos livros, o vínculo com a leitura. Tais 

complementos parecem indicar que se desconsidera a necessidade de mediação, de auxílio 

com eventuais dificuldades de compreensão, enfim, de ensino.  

A propósito, voltando a falar especificamente do inventário de argumentos e dos 

verbos utilizados para falar das ações do professor, o verbo ensinar foi empregado uma única 

vez! Tal fato, somado à baixa percentagem de uso de verbos mais específicos (como 

trabalhar, recomendar, dar acesso, auxiliar no processo, mediar com afetividade), reitera a 

impressão de certa fragilidade teórica e procedimental na maior parte dos discursos. 

Partirei agora para a análise das justificativas relacionadas à escola.  

 

2.2.3.5 A ESCOLA  

No quinto grande grupo de argumentos, aparecem aqueles que atribuem à escola um 

papel na formação leitora dos jovens desfavorecidos, argumentos esses que, como vimos 

anteriormente, constituem somente 12% das justificativas inventariadas.  
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GRÁFICO 27 – O QUE FAZ A ESCOLA

 

 

 Tais argumentos foram primeiramente divididos em: a escola pode formar; a 

biblioteca escolar pode favorecer; e a escola forma pouco ou nada. Em seguida, subdividi os 

argumentos dos 16 respondentes que expressaram sua crença na possibilidade de a escola 

formar leitores em a escola: dá acesso a leituras; tem papel importante/fundamental; tem a 

tarefa da formação leitora; obriga a ou faz ler; pode favorecer a formação; tem teatro ou 

contadores de histórias; leva a descobrir o mundo da leitura; tem bons projetos de leitura.  

 Devo pontuar que a presente análise foi bastante generosa com a escola ao inventariar 

os argumentos em favor dela, pois incluí aqueles que não demonstravam franca confiança em 

seu papel. Esse é o caso dos titubeantes argumentos reunidos no subconjunto Escola forma 

pouco ou nada,  em que os autores dizem: “o processo que determina a aquisição do gosto 

pela leitura é contínuo, pode ser direcionado durante a vida escolar, mas a semente é a 

família” (P87 , “é difícil, mas a escola pode formar (não é impossível ” (P61 , “a escola pouco 

ou nada favorece a formação” (P66 . 
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GRÁFICO 28 – O QUE FAZ A ESCOLA QUE FORMA 

 
41

 

 Nos argumentos sobre a escola, nota-se que são poucos os professores que advogam 

em seu favor. Além disso, dentre as justificativas oferecidas pelos docentes, percebe-se seu 

caráter bastante genérico e o uso de verbos pouco específicos, o que pode ser indício de que 

uma parcela significativa dos docentes teria formação teórica precária ou estaria pouco 

convencida daquilo que escreve.   

  Pode-se contra-argumentar que talvez os docentes tenham escrito sem o necessário 

envolvimento e que isso se refletiu na superficialidade de seus argumentos em favor da 

escola. No entanto, não creio ser essa a razão por vários motivos: mesmo quando não 

encontrei pessoalmente o respondente da pesquisa, tive com ele algum tipo de longa conversa 

prévia em que a questão lhe foi apresentada. Um segundo motivo é que, de modo geral, os 

textos foram bastante longos e vários deles se detiveram em detalhes da história de 

constituição leitora dos próprios docentes ou de seus alunos e filhos. Percebi nisso um grau de 

envolvimento grande com a temática. Um terceiro motivo é que quem chegou a aceitar o 

                                                         
41

 A somatória das justificativas dá 17, e não 16, pois um dos sujeitos expressou mais de uma.  
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 Os 16 respondentes que disseram que a escola pode favorecer a 
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desafio de escrever para a pesquisadora da universidade, aparentemente uma tarefa 

intimidadora para vários deles, procurou fazê-lo da melhor maneira possível. 

 A esse respeito, interessante pontuar que um dos menores textos que recebi foi escrito 

por alguém com quem tive um longo contato pessoal durante alguns dias numa das escolas 

visitadas. Tal docente mostrou-se receptiva e até afetuosa comigo na sala dos professores, 

teve cerca de uma semana para escrever seu texto, mas o fez com patente dificuldade, embora 

com capricho. Tratava-se de uma resposta que depois seria classificada como endógena. Sua 

letra hesitante, aliás, assemelhava-se àquela das pessoas que pouco escrevem. Já outros 

professores com quem conversei apenas por telefone e que me enviaram suas redações por 

email escreveram textos significativamente mais longos e de maior densidade. 

 Não se pode esquecer que escrever acabou se configurando como uma espécie de 

obstáculo para os vários docentes, que são escritores precários,  expressarem suas opiniões. 

Talvez suas respostas fossem diferentes se tivessem sido entrevistados.  Por outro lado, em 

entrevistas, talvez eles tivessem tido menos tempo para refletir, diante de um gravador já 

ligado. Entre a solicitação do texto e a entrega dele houve, na maior parte dos casos, um 

intervalo de vários dias, o que supostamente possibilitou que os sujeitos amadurecessem suas 

opiniões.  

 A respeito da razão pela qual a escola teria tido menos argumentos em seu favor do 

que o professor, penso  que uma possível resposta esteja ligada à questão da heterogeneidade 

interna do sistema de ensino e do professorado e à alta rotatividade dos profissionais de 

ensino (professores, coordenadores, diretores) entre escolas. Tal heterogeneidade e 

rotatividade poderiam fazer com que a formação leitora assumisse um caráter muito pessoal, 

mais centrado na figura de um ou outro professor e não fosse objeto de um projeto 

interdisciplinar de formação leitora que perdura e se aprimora ao longo de anos, que não é 

interrompido porque mudou a professora de LP, a diretora ou até mesmo porque há 

descontinuidade de processos e falta de informações  quando os alunos mudam de série
42

.  

Além disso, se, conforme Zappone (2002), o(s) saber(es) de leitura dos professores 

são construídos como um grande mosaico, no cruzamento das teorias de leitura e de outras 

influências,  e se tais saberes são mediados e se os professores, na qualidade de instâncias 

sociais e históricas, estão sujeitos a modos de ler e a formas de compreender a leitura que são, 

de certa forma, coletivos, já que resultam de influências que vão se cruzando até compor um 
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 Exemplos desses problemas me foram dados à fartura por uma das professoras com quem fiz entrevistas-

piloto, apesar de ela trabalhar numa escola pública num bairro consolidado, a qual é procurada por pais que não 

são do entorno por conta de sua reputação de boa qualidade em comparação aos outros estabelecimentos.  
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todo, suponho que essa atribuição de mérito maior ao indivíduo professor do que à instituição 

escola indicaria uma tendência de o próprio professor (quando chega a mencionar a escola ou 

o docente como fatores de constituição leitora)  assumir para si o teor dos discursos de 

responsabilização individual dos docentes (ALMEIDA, 2008) pelos resultados da educação.    

 Em suma, a rotatividade dos professores aliada à aparente falta de projetos multi e 

transdisciplinares longos e contínuos de formação leitora  por um lado e, por outro lado, a 

assimilação de um discurso de responsabilização individual podem estar ligados a essa menor 

atribuição de mérito à escola como um todo e maior aos professores individualmente.  

 Defendo, então, que os dados desta pesquisa apontam para a pouca crença na escola e 

no professor de modo geral como favorecedores da constituição leitora e que, entre aqueles 

poucos respondentes que manifestaram sua crença, há uma tendência à individualização do 

mérito pela constituição leitora, atribuindo-o mais à figura do docente do que à instituição. 

Passarei agora à análise do conjunto de justificativas que se referem a restrições de 

acesso.  

 

2.2.3.6 AS RESTRIÇÕES DE ACESSO  

No sexto grupo de argumentos, estão aqueles dos 20 docentes que consideraram as 

restrições de acesso de várias ordens como fatores de constituição leitora. Tais justificativas 

foram subdivididas em três grupos, a saber: restrições de acesso a lazer;  ao universo 

tecnológico; e a leitura, bens culturais e educação.  

Para alguns respondentes, a restrição de opções de lazer nas camadas populares 

favorece o uso da leitura como entretenimento “por não ter algo „mais interessante‟ para 

fazer” (P27) e como forma de evasão da realidade. Também para seis respondentes, a 

restrição de acesso ao universo tecnológico favoreceria a leitura, a qual não enfrentaria a 

competição das novas tecnologias. E, num terceiro grupo de justificativas, estão aquelas que 

defendem que a restrição de acesso a informação, a bens culturais, à educação e à própria 

leitura engendra o desejo por tais coisas e, consequentemente, favoreceria o desenvolvimento 

de hábitos de leitura.   
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GRÁFICO 29 – RESTRIÇÕES DE ACESSO 

 

 

 Fazendo-se uma leitura em positivo de tais dados, cabe dizer que é correta a percepção 

dos docentes de que a atividade de leitura enfrenta a “concorrência” de outras atividades pelo 

tempo de ócio do aluno. De acordo com Soares (2009a), quem se dedica à leitura de 

entretenimento (a qual pode incluir a literária) encontra nela prazer a ponto de se dedicar 

também a ela e não somente ao mundo midiático, esportivo ou da sociabilidade. De fato, as 

três edições da Retratos da leitura no Brasil (2001, 2008, 2012) publicadas colocam a leitura 

– de jornais, revistas, livros e internet – na sétima posição, atrás de, pela hierarquia, TV, 

rádio, descanso, reuniões com familiares, vídeos/ DVDs e passeios com amigos. E, entre 2007 

e 2011, a preferência pela TV cresceu de 77% para 85% e pela leitura se reduziu de 36% para 

28% junto a vários segmentos da população. 

No entanto, tais justificativas merecerem ser problematizadas, pois, se aceitas 

prontamente, podem engendrar conclusões simplistas de que não é necessário melhorar o 

acesso a lazer, reduzir a divisão digital, promover o acesso a bens culturais,  melhorar a 

qualidade da educação oferecida aos mais pobres, porque, em última instância, tais medidas 

em nada impactariam as estatísticas de formação leitora.   

Não abordarei aqui a questão do lazer, termo polissêmico, e do direito a ele, temática 

que não caberia no âmbito desta investigação. Vou me ater à questão da restrição de acesso ao 

que chamei de universo tecnológico e à leitura, bens culturais e educação.  

Sobre a questão da restrição de acesso ao universo tecnológico, chamou muito minha 

atenção logo de início a relação estabelecida entre a (não) formação de leitores e as novas 
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tecnologias audiovisuais. É bem verdade que os meios audiovisuais, em especial a TV,  são 

frequentemente responsabilizados por desestimular a formação de hábitos de leitura e, nesse 

sentido, os docentes apenas estariam reproduzindo uma informação que circula na sociedade e 

que está amparada por estatísticas. No entanto, o tipo de argumento fornecido pelos 

professores respondentes dizia que: as crianças e jovens mais favorecidos economicamente 

teriam mais acesso a tais tecnologias, o que desfavoreceria o desenvolvimento de hábitos de 

leitura; já as crianças e jovens economicamente desfavorecidos, justamente por ter acesso 

restrito a tais dispositivos audiovisuais, acabariam por desenvolver hábitos de leitura por falta 

de outras opções.  

De fato, pesquisas recentes indicam que o acesso às novas tecnologias da informação e 

da comunicação (doravante simplesmente TICs) está bastante vinculado à renda e, portanto, é 

mais disseminado nas classes A-B e mais reduzido nos extratos mais empobrecidos. A TIC 

Kids Online Brasil 2012, pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, traz 

dados sobre o uso da internet por crianças e adolescentes
43

. As informações sobre a 

frequência de acesso possibilitam examinar até que ponto a internet se insere no cotidiano. No 

Brasil,   

 

Enquanto 66% das classes AB acessam todos os dias ou quase, isso acontece 

em menos da metade da classe C (45%), e em apenas 17% das classes DE. 

Destas, perto de um terço (31%) declara acessar uma ou duas vezes por mês, 

ou menos do que isso. 

Em síntese, nesse primeiro nível de divisão digital, apesar do veloz 

crescimento da penetração da rede na sociedade brasileira e da posição de 

liderança de crianças e 165adolescentes, registram-se acentuadas diferenças 

entre os mais novos: um elevado número continua ainda digitalmente 

excluído; entre os que acessam a Internet há uma diferença social acentuada 

no que se refere à privacidade do equipamento e do local, bem como à 

frequência. (PONTE; SIMÕES, 2013, p. 32) 

 

 Portanto, pensando, com Soares, que a prática da leitura concorreria com outras 

atividades pelo tempo livre do sujeito, o argumento oferecido pelos docentes faz sentido. 

Qualquer adulto que conviva com crianças pequenas ter á percebido que, se deixadas 

completamente à vontade, elas podem ficar por horas a fio imóveis em frente a um televisor 

ou a outro dispositivo digital, sem interagir com outras crianças ou adultos, em absoluta 

passividade.  
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 Os dados foram coletados junto a uma amostra de 1.580 crianças e adolescentes usuários de internet, com 

idade entre 9 e 16 anos, bem como junto a uma amostra de adultos, representada por igual número de pais ou 

responsáveis, em 111 municípios, distribuídos por 25 estados do país, entre abril e julho de 2012.  
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 Contudo, creio que aderir a tal justificativa sem problematizá-la pode ser 

demasiadamente redutor e acarretar certo imobilismo dos educadores e da sociedade como um 

todo, visto que, quando questionados sobre as causas para insucessos na formação leitora, 

poderiam atribuí-los simplesmente à má influência ou à concorrência da TV e das outras 

TICs, sem chegar a considerar outros fatores reiteradamente apontados por pesquisas, 

incluindo a Retratos da Leitura no Brasil (2001, 2008, 2012),  como as dificuldades de acesso 

a material de leitura e a frequente precariedade da educação oferecida aos extratos mais 

empobrecidos da população. Visto que a disseminação das TICs é um fato incontornável, 

afirmar de modo taxativo que se forma ou não se forma leitores por influência delas é redutor.   

 Quando  questionada sobre o impacto das TICs sobre a prática da leitura, eu tendia a 

diminuir enfaticamente sua importância nas camadas mais empobrecidas da população, em 

razão dos próprios resultados de minha pesquisa de mestrado (RENESTO, 2009). Os dados de 

tal estudo apontaram muito mais fortemente para a extrema restrição de acesso a material 

impresso e a precariedade da escola frequentada pelos sujeitos do que para uma possível 

concorrência dos meios audiovisuais quanto ao uso do tempo livre, até porque os jovens 

estudados viviam em situação de exclusão digital e de acesso apenas à TV aberta. Parecia-me 

que atribuir aos meios a não formação leitora era um modo fácil de eximir o Estado e a escola 

de sua responsabilidade de democratizar o acesso ao bem simbólico leitura. Nesse sentido, foi 

muito positivo que os dados da presente investigação tenham me guiado para o estudo do 

impacto dos meios audiovisuais e, portanto, para a leitura de Pigmalión, um informe sobre a 

influência da TV sobre crianças e adolescentes, cujos dados serão trazidos à discussão mais 

adiante. 

 Os argumentos apresentados pelos docentes suscitaram algumas reflexões sobre as 

concepções que a eles subjazem. Uma delas é que as restrições de acesso a material impresso, 

tão mais severas quanto mais baixa a classe social do aluno – numa lógica perversa entre a 

distribuição de renda e o acesso à leitura (SOARES, 2004) – são absolutamente 

desconsideradas ou desconhecidas pelos respondentes. Se forem desconhecidas, apontam para 

a desinformação ou má formação dos respondentes. Se forem desconsideradas, talvez 

indiquem também uma postura de atribuir pouca importância à necessidade de estar imerso 

em ambiente de letramento. Tal postura tem implicações pedagógicas, pois significa que o 

respondente talvez imagine que a formação se dê de modo um tanto mágico ou espontâneo, 

como se o contato com o material impresso e sua frequência e tempo de uso não 

potencializassem a formação.  
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Outra reflexão é que a esse argumento subjaz a ideia de que talvez o acesso a material 

de leitura fosse garantidíssimo pela escola ou pela família, mesmo que esta não tenha recursos 

para aquisição de dispositivos digitais. Ela parece ignorar o custo elevado do material 

impresso.  

Há também uma impressão de que o aluno pobre vai ler porque não tem coisa melhor 

para fazer, o que atribui à leitura um caráter de atividade com um grau de interesse apenas 

residual.  

Uma outra reflexão é que tais justificativas consideram que a leitura seja 

necessariamente realizada em suportes impressos e que leituras feitas em suportes digitais não 

seriam legítimas. Ora, é possível ler na internet também textos longos e complexos. A rigor, é 

possível ler literatura em computadores e dispositivos digitais portáteis (como tablets e 

celulares). Portanto, a tecnologia não é necessariamente inimiga da formação leitora. Ao 

contrário, pode eventualmente levar a uma circulação de textos mais intensa do que antes, 

inclusive via redes sociais.  A meu ver, o uso que se faz desses dispositivos e das redes pode 

estar muito vinculado à formação anterior que a criança e adolescente recebeu. Assim, quem 

se dedicaria a textos mais longos e complexos, que exigem mais proficiência leitora, em 

suporte impresso, também se interessa por eles no universo das TICs. Quem não os leria em 

papel provavelmente também não os lê em telas digitais.  

Uma última reflexão é que algumas das respostas sobre os alunos abastados,  

caracterizadas por sua grande simplicidade e/ou muita assertividade, por não apresentar 

nenhum grau de problematização, deram a impressão de que os respondentes desconheciam 

ou desconsideravam a diferença de qualidade do trabalho contemporaneamente realizado na 

maior parte das escolas públicas – às quais se teria reservado a tarefa preponderante do 

acolhimento social em detrimento da sistematização do saber acumulado – e de algumas 

privadas reservadas à elite, que continuaram a ser as escolas do conhecimento (LIBÂNEO, 

2012). 

Conforme disse antes, as TICs não são necessariamente inimigas da prática de leitura 

e da escolarização tanto nas camadas populares quanto nas elites. A reflexão de Brandão 

sobre a importância do capital informacional para a distinção social relativiza tal percepção, 

na medida em que aponta o acesso às TICs como mais um modo de acesso à informação e, 

portanto, como forma de manutenção do capital cultural e da distinção social entre as elites 

escolares.  

Em resumo, defendo que a questão da constituição leitora é complexa,  multifacetada e 

que o sucesso na formação depende de fatores diversos. Embora obviamente as TICs, em 
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especial a televisão e, mais recentemente a internet,  exerçam influência sobre o uso do tempo 

livre de crianças e jovens, em minha opinião, não se pode atribuir de forma simplista a não 

formação ao acesso a elas e a formação a seu oposto, a restrição de acesso.  

Tenho feito esta grande ressalva, volto-me agora para a discussão sobre o impacto das 

TICs, em especial da TV, sobre os processos de constituição leitora. 

 

O impacto da televisão sobre o desenvolvimento da criança 

 Conforme vimos antes, os dados da mais recente edição de Retratos da Leitura no 

Brasil (2012) a respeito das relações entre leitura e outras formas de entretenimento apontam 

a secundarização daquela, colocando-a em sétimo lugar e “comparativamente falando, de 

2007 para 2011 a preferência pela TV aumentou de 77% para 85% e pela leitura diminuiu de 

36% para 28% junto a vários segmentos da população brasileira” (SILVA, 2012 . 

 Apresento a seguir uma revisão de três décadas de pesquisas sobre o impacto dos 

novos meios audiovisuais, com destaque para a televisão (DEL RÍO; ÁLVAREZ; DEL RÍO, 

2004) por pesquisadores de filiação teórica vigotskiana. Tal revisão centrou-se no 

desenvolvimento funcional da criança, ou seja, procurou compreender e diagnosticar seu 

desenvolvimento psicológico e social nos novos entornos, isto é, “compreender com que 

perfis novos se apresentam as velhas funções [psicológicas] e como poderiam estar afetadas, e 

por que, pela televisão: atenção, percepção, pensamento, linguagem e leitura-escrita, 

imaginação, desenvolvimento social, desenvolvimento moral” (Op. cit., p. 2)   

Para os autores, a mudança cultural no século XX, “com o protagonismo dos meios 

audiovisuais e das tecnologias que os suportam, criou novos entornos humanos de vida e, 

sobretudo, de imaginação” (p. 1) . Nas chamadas sociedades “avançadas”, a televisão e a 

escola tornaram-se os dois fatos culturais aos quais a criança dedica a maior parte de seu 

tempo de vigília. Assim, a TV passou a ser um fator central de seu desenvolvimento, o qual já 

não a podemos considerar um mero componente do mercado do ócio e do entretenimento, 

mas sim um dos grandes educadores da nova infância, para o bem e para o mal. De fato, as 

crianças espanholas ficam 270 minutos por dia na escola e 218 minutos em frente à televisão. 

Já no Brasil, a influência da TV parece ainda maior, visto que o tempo em frente à TV é mais 

longo que aquele passado na escola:  

em nosso país, as crianças apresentam uma grande exposição à mídia. O 

Painel Nacional de Televisão do IBOPE apontou que as crianças brasileiras 

entre quatro e 11 anos passam uma média de 4h51min19s por dia em frente à 

TV (dados de 2005), ocupando o primeiro lugar mundial em consumo de 

mídia televisiva (LINN, 2006), ou seja, passando mais tempo assistindo TV 
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(cerca de 33 horas semanais) do que na escola (23 horas). (MOURA; 

GARCIA, 2007) 

 

E se a influência da TV no Brasil se afigura ainda maior, a TV às vezes pode se 

constituir uma das poucas formas de entretenimento disponíveis para as camadas populares. 

Pesquisa conduzida pela Unesco, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião e 

Estatística (Ibope), analisou o que o Brasil pensa da televisão, com o objetivo de contribuir 

com as discussões acerca da classificação indicativa para programas de TV
44

. Os resultados 

indicaram que, especificamente junto às classes de menor renda, “a televisão atuava como um 

estímulo para manter os filhos em casa, amenizando os riscos associados ao mundo externo, 

onde a violência e o uso de drogas se apresentavam como ameaças bastante próximas” 

(DUARTE; MIGLIORA; SANTOS, 2013, p. 108). Em estudo qualitativo recente que buscou 

conhecer os processos de socialização de gênero em oito famílias de setores populares na 

cidade de São Paulo, constatou-se que, na maioria delas, as principais formas de 

entretenimento dentro de casa eram o computador, o video game e a televisão:  

Games e computadores eram disputados entre irmãos e irmãs, mas [...] eles 

eram majoritariamente usados pelos meninos [...] O video game era tomado 

como equivalente ao computador e este era descrito como brinquedo e fonte 

de distração, não como fonte de conhecimento, relacionado à escola ou ao 

trabalho [...] Às meninas, com a rua quase interditada, restava assistir 

televisão e às vezes desenhar e jogar dominó, sempre no confinamento de 

seus lares. (CARVALHO; SENKEVICS; LOGES, 2014, p. 728) 

 

 

 Na discussão sobre a televisão como acompanhante do desenvolvimento infantil, ela 

foi de insultada a exaltada num debate complexo em que predominam os juízos absolutos, 

com frequência contraditórios entre si. Depois de cerca de três décadas de investigações, uma 

conclusão nítida é que a relação entre o desenvolvimento infantil e humano e a  televisão é 

dialética, que obedece ao mito de Pigmalión 
45

 (DEL RÍO; ÁLVAREZ; DEL RÍO, 2004). 

As investigações empíricas internacionais sobre os efeitos da televisão buscaram 

caracterizar sua influência sobre o principal grupo de risco – as crianças e adolescentes – e 

vieram acumulando evidências de que estamos diante de “um fato cultural nada trivial, com 

um impacto histórico transcendental e que afeta o desenvolvimento individual pessoal e o 

desenvolvimento social das novas gerações” (Op. cit., p. 3).
46

   

                                                         
44

 Resultado de pesquisa extraído do site Observatório da Imprensa. Disponível em 

www.observatoriodaimprensa.com.br  

 
45 A estátua pode ganhar vida como deusa ou como demônio dependendo do uso que a sociedade fizer do cinzel. 

 
46

 Todos os trechos de Del Río; Alvarez; Del Río (2004) aqui citados foram traduzidos por mim.   

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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As mudanças econômicas e socioculturais geram uma transformação profunda não 

apenas da cultura situada e da cultura virtual, mas também do contexto de vida das famílias e 

dos modelos e condições para a criação e educação das crianças. “Essas transformações 

constituem um novo complexo de mediações e mecanismos, de propostas e possibilidades, 

que criam tendências poderosas para o desenvolvimento infantil: cada nova geração enfrenta 

hoje um desafio e programa de desenvolvimento distintos” (2004, p. 4).  

Como causa das influências, o que se deve analisar não são tanto os meios em si 

mesmos – hoje especialmente a TV – mas sim “seu impacto contínuo sobre as crianças e 

jovens ao longo de seu desenvolvimento, enquanto dietas culturais de acumulação de 

conteúdos específicos” (Idem).  

Graças à pesquisa evolutiva sobre a influência da televisão, hoje conhecem-se os 

efeitos dos meios audiovisuais sobre o desenvolvimento infantil e juvenil em três dimensões: 

efeitos cognitivos, diretivos e efeitos nos sistemas de atividade e a qualidade do contexto 

ecológico de desenvolvimento.  

Na dimensão cognitiva, são conhecidas as mudanças genéticas que os meios produzem 

nos sistemas de representação e capacidades intelectuais: a atenção, a percepção, o 

pensamento, a memória, a leitura e escrita e a linguagem  . Na dimensão diretiva, 

constataram-se “mudanças genéticas sobre a atitude básica (passividade, falta de 

compromisso), o juízo moral, a identidade pessoal, social e cultural, os comportamentos 

sociais, a disciplina, a tolerância, a frustração, a organização e hierarquização de valores e 

motivos” (2004, p. 5). Na dimensão dos efeitos sobre os sistemas de atividade e a qualidade 

do contexto ecológico de desenvolvimento, percebem-se mudanças genéticas na organização 

psicológica das práticas do dia-a-dia e nos sistemas de atividade infantil e juvenil: 

substituição de outras atividades pela televisão, com a “passagem de atividade física a 

sedentária, de atividade real e guiada pelos resultados para atividades de ócio e virtuais etc” 

(Idem).
47

  

Dentre os resultados de pesquisa sobre os efeitos dos meios sobre o desenvolvimento 

cognitivo, destaco abaixo os que considerei mais relevantes para a questão da formação 

leitora:  

                                                                                                                                                                                
 
47

 Os autores defendem que só há aprendizagem quando ela é conjugada a atividade e quando a atividade tem um 

encerramento funcional, ou seja é guiada para algum resultado prático. O sedentarismo e a troca de atividades 

reais por virtuais impactariam negativamente o desenvolvimento.  
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1. A  atenção é o sistema  básico de orientação e posicionamento da criança no 

entorno perceptivo. No novo contexto cultural denso e ruidoso, a criança necessita 

de uma função de atenção solidamente desenvolvida.  

2. Existem indícios de um processo de enfraquecimento crescente dos marcos 

culturais e do tecido de recursos sociais para construir a atenção voluntária e a 

percepção consciente; denunciou-se especialmente a “exploração atencional” por 

parte de certas produções em televisão como meio forçado de cativar audiências. 

As crianças que veem televisão demais (especialmente programas que recorrem à 

“exploração da atenção”) têm um risco elevado de sofrer atrasos e alterações  no 

desenvolvimento de sua atenção voluntária e de sua percepção inteligente. (grifos 

meus) 

3. Existem indícios do aumento de problemas de atenção prolongada nas tarefas 

escolares em muitas crianças das novas gerações, tanto com patologias definidas e 

diagnosticadas como tais (síndrome TDAH), como com danos mais leves – mas 

com grande impacto sobre a atividade escolar e de trabalho, de sua capacidade de 

atenção e diretiva.  

4. As culturas da produção audiovisual convergem para as programações 

internacionais caracterizadas por níveis excessivos em ritmo, fluxo e densidade 

sonora e informacional, e níveis hierarquicamente baixos de organização 

estrutural e narrativa e de reflexividade. 

5. As tendências formais e de conteúdo – culturas da produção audiovisual – nos 

meios audiovisuais (fragmentação, efetismo, exploração da atenção  […] afetam 

negativamente [...] o desenvolvimento psicológico e educativo. 

[...] 

7. As dietas televisivas na etapa pré-escolar à base de programas infantis “de 

concepção”
48

 têm um impacto positivo na preparação para a escola e uma 

correlação positiva com os resultados escolares...  

8. A síndrome de crianças viciadas em televisão mostra um conjunto de fatores 

cognitivos deficitários, junto a um conjunto de características sociais vinculadas 

(baixa autoestima, histórico de fracasso, pouco contato social ; […] As crianças 

com sucesso escolar em geral veem menos televisão e tendem a escolher 

programas potencialmente mais benéficos para seu desenvolvimento. 

9. O vício em televisão e assisti-la excessivamente tem uma influência negativa na 

trajetória escolar e educativa, e especialmente na leitura e escrita. [grifos meus]  

[...] 

15. Ver muita televisão de tipo violento produz uma redução da brincadeira em 

geral e da brincadeira protagonizada, de papéis, o dramatizado em particular. […] 

A redução do jogo dramatizado e do teatro na escola, associado ao impacto de 

conteúdos televisivos violentos, reduz a imaginação e a criatividade da criança. 

(2004, p. 5-6, grifos meus) 

Entre os resultados da pesquisa sobre os efeitos dos meios sobre o desenvolvimento 

social e moral, selecionei quatro itens que também pareceram influenciar a formação leitora, 

ainda que de modo mais indireto. São eles:  

1. Hoje, a televisão tem um papel central na definição do modelo de mundo (marco 

narrativo e retórico), e de ser humano (identidades). 

2. Os valores de materialismo, hedonismo, individualismo e agressividade estão 

sendo promovidos pelas produções e programações televisivas de maneira 

crescente...  

[...] 

                                                         
48

 Como Vila Sésamo, por exemplo.  
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13. Diminuiu nos meios de comunicação a presença de dramas de ação interna 

(argumentos baseados nas ações e reações psicológicas e sociais) e aumentou a  

presença de dramas de ação externa, baseados fundamentalmente na apresentação 

de ações violentas e espetaculares (2004, p. 6-7) 

 

A respeito dos resultados de pesquisa sobre o contexto e a família, destaco os 

seguintes: 

2. A entrada dos meios no lar provoca reajustes ecológicos que redefinem a vida 

cotidiana da criança e que põem em marcha trajetórias distintas de 

desenvolvimento segundo o impacto da TV em seu desenvolvimento e educação.  

3. A televisão desloca atividades de maior contato social, atividade física e esporte 

e jogo. Ademais, as crianças que veem muita televisão desenvolvem pautas de ação 

menos interativas socialmente. Evidenciou-se uma perda não recuperada de sono e 

um incremento nas alterações dele.  

4. A televisão é problemática nos casos em que descompensa, centraliza e 

monopoliza o contexto de atividade infantil. 

7. [...] As crianças e os jovens são os dois segmentos sociodemográficos com maior 

uso e presença na Internet na Europa... 

8. A Internet é um espaço de exploração e ao mesmo tempo de risco para as novas 

gerações – somente uma pequena parte [...] do material presente na Internet foi 

indexado e é, nesse sentido, “conhecido”. Por outro lado, há uma oferta escassa de 

materiais e conteúdos educativos na Internet (não alcançando 6% dos indexados).  

9. Há incremento rápido no uso de videogames, com cotas que chegam com grande 

rapidez, em crianças e jovens, e segundo o país, a 90 %. E as crianças utilizam 

software de jogos violentos. [...] 

12. Percebe-se uma mudança nos modelos de atividade proposta nos conteúdos 

televisivos que as crianças veem,  de modelos de integração social, valores pro-

sociais e de atividade produtiva, em direção aos valores contrários. 

13. A família é o fator mediador determinante na relação da criança com a 

televisão. A influência da família é tão mais determinante quanto menor for a idade 

da criança. 

14. A influência da família é proporcional à preparação dos pais, mas a maioria dos 

pais (na Espanha e internacionalmente) estão conscientes de não fazer isso bem e 

dizem não estar preparados para exercer essa mediação. A maioria dos pais não 

tem informação sobre a qualidade evolutivo-educativa dos programas e desconhece 

o uso das classificações e guias institucionais. 

18. Produz-se uma concorrência – sinérgica, ou pelo contrario disruptiva –, entre as 

atividades propostas nos conteúdos televisivos e as atividades do contexto real da 

criança. Em geral, as crianças preferem o televisor a outras atividades “exteriores” 

(brincar, esportes, atividades com os amigos ou culturais) que em demasiadas 

ocasiões não lhes são acessíveis. (2004, p. 8-9) 
 

O item 18 tem impacto sobre a questão da atividade, que os autores reputam 

indispensável para a aprendizagem: “aprender a través de la actividad sería un presupuesto 

básico de la aproximación funcionalista en que Vygotski sitúa su psicología”
49

.  

                                                         
49

 Trecho de entrevista concedida a SERRÃO e ASBAHR em 2010. 
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19. Somente a metade das crianças faz os deveres sem outra atividade sobreposta 

(em geral a de ver televisão). 

20. Os pais das crianças com déficit de atenção veem muita televisão. As crianças 

com déficit de atenção também veem muita televisão. 

 […] 

24. O controle da dieta televisiva é chave nos primeiros anos: as crianças que veem 

muita televisão nos primeiros anos têm muita mais probabilidade de se 

converterem em adictos televisivos mais adiante; as crianças que veem programas 

“de concepção” quando pequenos provavelmente verão programas de qualidade 

quando forem maiores. (2004, p. 8-9) 

 

 
Conforme disse anteriormente, procurei destacar os resultados de pesquisa que 

estivessem mais relacionados à formação leitora e à escolarização. 

De acordo a revisão de estudos que acabo de apresentar aponta, as novas TICs, em 

especial a TV, têm, para o bem e para o mal, impactos sobre o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. E, especificamente, sobre seu desempenho escolar e as atividades de leitura e 

escrita. Nesse sentido, faz-se necessário um controle não apenas do tempo de exposição a elas 

mas também de seus conteúdos. Todavia, seria simplificador demais dizer que as crianças e 

adolescentes pobres têm menos acesso às TICs, o que contribui para que se tornem leitores.  

Certamente, como mencionei antes, é necessário que haja controle dos adultos sobre o 

tempo de uso e o conteúdo acessado por crianças e adolescentes.  Mas estarão as famílias 

equipadas ou disporão elas de conhecimentos e informações para exercer controle sobre a 

dieta televisiva das crianças, para diferenciar o que seria um bom ou mau conteúdo e uma 

quantidade razoável ou demasiadamente grande de exposição às TICs? No âmbito da revisão 

sintetizada acima (DEL RÍO; ALVAREZ; DEL RÍO, 2004), os pais afirmaram que não.  

 Ora, levando-se em consideração que os extratos mais empobrecidos da população 

habitam geralmente os bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 

que inexistem ou são raros os equipamentos de lazer e cultura, que moram em casas pequenas 

sem quintal, o que faz com que a televisão seja um dos poucos recursos de lazer no 

confinamento de seus lares (CARVALHO; SENKEVICS; LOGES, 2014, p. 728), é 

questionável até que ponto, a despeito da divisão digital, a constituição leitora seria 

favorecida por restrição de acesso às TICs. Parece-me, sim, que o uso da TV e do computador 

seria mais favorecido pelos adultos como forma de resguardar seus filhos dos “perigos da 

rua”.   
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2.2.3.7 OUTROS ARGUMENTOS  

 Os argumentos oferecidos por um número menor de respondentes foram reunidos nos 

conjuntos O poder de uma obra específica, A possibilidade de acesso a material de leitura, 

Vizinhos podem favorecer e Argumentos residuais.  

 O que mais chama a atenção nessas justificativas é o pouco valor que é dado ao acesso 

a material de leitura. Lendo-se isso em positivo, é possível pensar que o docente acredite que 

tal material estaria disponível na escola. Fazendo uma leitura mais problematizadora, no 

entanto, o baixo número de explicações relacionadas ao material são indícios de que a maior 

parte dos sujeitos desta amostra não valorizaria a imersão em ambiente de letramento e a 

presença de tal material junto aos sujeitos. Por outro lado, o mesmo número de sujeitos (sete) 

percebe como fator de constituição leitora o poder de uma obra específica, que “gera o leitor”, 

que “leva à descoberta da magia da literatura”. Esses dados reiteram a impressão de uma 

visão de formação leitora que desconsidera ou desconhece as estatísticas que vinculam a 

possibilidade de acesso a material de leitura e a escolarização à formação leitora 

(RETRATOS, 2001, 2008, 2012).  

 

2.2.3.8 O QUESTIONAMENTO DO ENUNCIADO DA PERGUNTA 

Ainda a respeito do inventário de argumentos, um aspecto que merece ser discutido é 

o elevado número de respondentes (25 em 87, ou seja, quase um terço deles) que 

problematizam o enunciado da pergunta, especificamente o trecho em que se aponta a 

improbabilidade estatística de se tornar leitor em condições sócio-econômico-sociais 

desfavoráveis. Dezoito respondentes afirmam categoricamente que tais condições não 

influenciam na formação leitora, enquanto outros sete apontam que os fatores sócio-

economico-culturais são relevantes, mas não impedem a constituição leitora.  

É possível ler de modo positivo esses dados pensando-se que o grupo de sete tem uma 

visão não determinista da formação. Porém, as opiniões dos outros 18 respondentes parecem 

bastante preocupantes, pois apontam um desconhecimento de dados estatísticos sobre a leitura 

no Brasil. Esse segundo grupo manifesta opiniões taxativas como “a classe social não influi 

na leitura”, “fatores socioeconomicos não estão relacionados à formação de leitores”, “as 

práticas de leitura da família não influem e estímulo pelo exemplo não influi”. Poder-se-ia 

alegar que tais opiniões são fruto de uma crença radical no poder que a escola teria para 

formar leitores. Porém, lamentavelmente, tal alegação não se sustenta quando se pensa no 

papel residual ou ao menos pouco privilegiado que a escola e o professor parecem ter na visão 

desses respondentes.  
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Unindo-se esse dado ao elevado número de respostas endógenas e àquelas que 

depositam o mérito pela constituição leitora na mobilização do sujeito e de se família, temos 

um quadro preocupante, por vários motivos.  

Um deles seria o fato de que  não relacionar a camada social do sujeito e, portanto, sua 

possibilidade de acesso ou não a material de leitura tem implicações políticas e pedagógicas. 

Significa bater-se menos por políticas públicas que garantam que o material de leitura de fato 

chegue às mãos de crianças e jovens, não lutar por redução dos custos desse material, por 

abertura de bibliotecas onde elas mais são necessárias – nos bairros com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano –, não reivindicar que tais bibliotecas estejam abertas também nos 

horários em que as famílias efetivamente possam frequentá-las, ou seja, nos finais de semana, 

feriados e à noite. 

 

2.2.3.9 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS  

A análise mais micro dos dados, feita a partir do Inventário de Argumentos corrobora 

os achados que a análise mais macro da Classificação das Respostas possibilitou, a saber: há 

tendências muito claras a excluir o potencial da escola e do professor no processo de 

constituição leitora, e a desconsiderar que a leitura é um objeto culturalmente aprendido, que 

depende de trabalho longo e consistente na vida escolar. De fato, metade das justificativas 

inventariadas atribuíram tal constituição ao universo do sujeito e à sua família (e não ao 

professor, à escola, à possibilidade de acesso a material de leitura, a vizinhos, pares etc). 

Além disso, o  número de respondentes que atribuíram a formação leitora a algum tipo de 

restrição de acesso a lazer, ao universo tecnológico, a bens culturais,  educação e leitura é 

muito próximo daquele de docentes que acreditam que a escola tem alguma relevância. 

Chama a atenção que, no conjunto de argumentos, o professor tenha aparecido apenas em 

quarto lugar no inventário de explicações, mencionado por apenas 27 respondentes. E desses 

apenas três atribuem a ele um papel fundamental na formação leitora. Já a escola aprece em 

quinto lugar, com apenas 12% das justificativas inventariadas.  

Naturalmente, a família e o próprio aluno têm papel muito relevante no processo de 

aprendizagem. Todavia, é surpreendente que, quando questionados sobre os sucessos  na 

formação leitora, para a qual os professores de LP são supostamente mediadores 

privilegiados,  eles deixem de mencionar a si próprios e citem a família e o aluno. 

Quanto às ações dos professores, a maior parte dos verbos que descrevem suas 

práticas são bastante genéricos, o que pode ser indício de fragilidade teórica para a mediação 

da leitura. Interessante pontuar que o verbo  ensinar foi empregado uma única vez!  
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 Nos argumentos sobre a escola, são poucos os professores que advogam em seu favor. 

Além disso, as justificativas também são bastante genéricas e os verbos empregados, pouco 

específicos, o que pode ser mais um sinal de que uma parcela significativa dos docentes teria 

formação teórica precária ou estaria pouco convencida daquilo que escreve.   

 Além de haver pouca crença na escola e no professor de modo geral como 

favorecedores da constituição leitora, entre aqueles poucos respondentes que manifestaram 

sua crença, há uma tendência à individualização do mérito pela constituição leitora, 

atribuindo-o mais à figura de um ou outro docente do que à instituição escola como um todo.  

Uma parcela dos docentes atribui a formação leitora à restrição de acesso às novas 

tecnologias da informação e da comunicação. Tal argumento parece desconsiderar que a 

constituição leitora é complexa,  multifacetada e depende de fatores diversos. Embora 

obviamente as TICs exerçam influência sobre o uso do tempo livre de crianças e jovens, a 

meu ver, não se pode atribuir de forma simplista a não formação ao acesso a elas e a formação 

a seu oposto, a restrição de acesso.  

Ao longo dos textos, emergiram dois tipos de discursos que merecem ser pontuados. 

Um deles foi emitido por quase um terço dos respondentes, que questionaram o enunciado da 

pergunta, especificamente o trecho em que se indica a improbabilidade da formação leitora 

em condições sócio-econômico-sociais desfavoráveis. A maioria desses respondentes 

declararam taxativamente que tais condições não estão em nada relacionadas à formação 

leitora. Tal dado, em conjunto com o elevado número de explicações de caráter francamente 

endógeno e o número de justificativas que atribuem ao sujeito e à sua família o mérito pela 

constituição leitora exitosa, é indício de um desconhecimento das estatísticas sobre a leitura 

no Brasil e dos vários fatores envolvidos em tal constituição.   

Outro discurso muito frequente diz  respeito à “naturalidade” do desenvolvimento da 

leitura no sujeito, a  qual “não deve exigir esforço”, já que existiria uma necessária antinomia 

entre prazer e trabalho. Tal opinião, embora aqui tenha sido inventariada como expressa por 

somente três docentes, é muito recorrente nos textos, em especial em seus diversos trechos 

prescritivos.  Ela desconsidera que a leitura é um algo cultural, que deve ser ensinado, que 

não se desenvolve por si própria no sujeito.  

O conjunto das opiniões manifestadas maior parte dos docentes da amostra deste 

estudo contrasta vivamente com a concepção de leitura da abordagem histórico-cultural do 

desenvolvimento humano, a qual será tema do próximo capítulo.  
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Capítulo 3 

A leitura na perspectiva histórico-cultural  

do desenvolvimento humano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser professor, e professor de literatura, marcou 

inescapavelmente o modo de Vigotski conceber o 

psiquismo humano e estudar a psicologia.  

Ana Luiza Smolka 
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3.1 A LEITURA COMO TRABALHO  

 No capítulo anterior, fiz uma revisão dos estudos sobre formação leitora de modo mais 

geral. Neste novo capítulo, concentro-me na forma como a vertente histórico-cultural concebe 

a formação leitora, termo mais corrente entre os professores, ou a constituição leitora, termo 

caro aos pesquisadores vigotskianos.  

Tal  vertente de estudo do desenvolvimento humano atribui grande importância à 

aprendizagem como promotora de desenvolvimento e ao trabalho deliberado para tanto, ou 

seja, à educação. Nesse sentido, não pressupõe que o desenvolvimento – e aí podemos incluir 

o desenvolvimento enquanto leitor – se dê de modo espontâneo ou natural. Por outro lado, 

percebe o processo de internalização como dialético, como revolução. Assim, também não 

assume uma postura determinista, ou seja, não supõe que todos os educandos que recebem um 

mesmo tipo de estímulo e formação responderão mecânica e homogeneamente. Sendo assim, 

há espaço para o desenvolvimento singular de cada educando. Daí o uso da expressão 

constituição leitora no lugar de formação leitora.  

 Para abordar a concepção vigotskiana, não empreendi uma revisão dos estudos sobre 

constituição leitora; preferi, no âmbito desta investigação, concentrar-me em alguns aspectos 

relevantes dessa perspectiva e diretamente relacionados ao tema desta pesquisa. Antes, porém, 

detenho-me na fala de Lajolo, fala essa que evidencia a importância do conceito de trabalho – 

tanto de professores quanto de alunos – implicado na aprendizagem da leitura. A pesquisadora 

contrapõe-se  a certo discurso a respeito da leitura, o qual está presente no senso comum e 

também nos textos de parcela significativa dos professores respondentes desta pesquisa. 

Vejamos:   

 

[...] hoje, há uma tendência a se acreditar que a aprendizagem pode ser 

prazerosa, o que nem sempre é verdade. As noções de trabalho, de disciplina 

e de estudo estão sendo paulatinamente tiradas do contexto da escola e da 

aprendizagem. Assim, se dá ao aluno a idéia de que ele só terá de ler pela 

vida afora livros fáceis com letras grandes, com uma frase por página. Mas 

isso não basta, isso é apenas um ponto de partida para depois ele ler textos 

maiores e mais complexos [...] a idéia de que “ler é uma gostosa brincadeira” 

ou de que “ler é uma viagem pela imaginação” pode ser verdade às vezes, 

mas não o é sempre. Se tudo fosse tão bom e fácil, não seria preciso ir à 

escola, pois as pessoas aprenderiam a ler assim como se aprende a ver 

novela na TV. Mas há algo de específico na leitura que exige uma iniciação, 

e essa iniciação não é assim sempre tão fácil (LAJOLO, 2003, p. 50-51). 

 

 Tal discurso também é indício de que, a despeito da difusão aparentemente intensa das 

ideias de Vigostki no Brasil, elas não chegaram a influenciar de modo decisivo como se 

percebe a leitura e a constituição leitora. Essa percepção minimiza a importância do trabalho 
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envolvido em tal constituição, assim como a relevância do mediador e da mediação, do 

conhecimento necessário para a leitura e põe em relevo as impressões de naturalidade, 

espontaneidade, prazer, ou propensão inata a tornar-se leitor. 

   Ora, na abordagem histórico-cultural, a noção de trabalho de que fala Lajolo é 

fundamental para o ensino e a aprendizagem de leitura.  O título de um dos textos de Smolka, 

uma intérprete contemporânea das ideias vigotskianas – “A atividade da leitura e o 

desenvolvimento das crianças: considerações sobre a constituição de sujeitos-leitores” traz 

três palavras essenciais para a compreensão de tal perspectiva de leitura. São elas: atividade, 

desenvolvimento e constituição.  

 Smolka lembra primeiramente que “A leitura é, certamente, uma atividade humana. E 

como atividade especificamente humana ela constitui um trabalho simbólico” (2010, p.37-38, 

grifos meus). Ora, o que é trabalho não é espontâneo, natural, como dizem as vozes do senso 

comum e como escreveram vários dos respondentes desta pesquisa.  

 É bem verdade que tal impressão de espontaneidade ou naturalidade pode advir 

também do que Smolka chama de “um aspecto de habitus” constitutivo da forma escrita de 

linguagem, já que hoje tal forma “integra, articula e produz um conjunto de práticas sociais 

[...] de tal maneira que quem lê, lê até mesmo „sem querer‟” (SMOLKA, 2010, p. 39-40). De 

fato, como ressalta a autora, a questão da leitura se complica se contrastamos que as 

condições atuais da comunicação de massa, que engendram uma leitura de signos escritos 

“sem querer” e “a atividade da leitura – quando especificamente humana, como trabalho 

simbólico – [que] é consciente e intencional” (SMOLKA, 2010, p. 40 .  

 A pesquisadora lembra que, na psicologia soviética, o conceito de atividade 

desempenha papel central. Nessa vertente, dados os seus pressupostos teórico-

epistemológicos, “não existe uma natureza humana fixa e imutável; há, sim, a contínua 

elaboração das atividades especificamente humanas e a constituição das funções mentais 

superiores no processo histórico das interações sociais” (SMOLKA, 2010, p. 41 . Nesse 

sentido, o trabalho é visto como a forma prototípica da atividade humana, a qual não pode 

existir sem o meio social.  

 No âmbito da pergunta da presente investigação – quais são os discursos, opiniões, 

visões dos professores de Língua Portuguesa para explicar os casos de formação leitora 

entre seus alunos nos meios populares – uma implicação clara de se tomar a leitura como 

atividade especificamente humana, como trabalho simbólico, consciente e intencional e, mais 

do que isso, de se considerar que “não existe uma natureza fixa e imutável”, é que  teorias 

espontaneístas ou essencialistas para justificar a constituição leitora de uns em oposição à não 
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constituição de outros não se sustentam. De fato, dizer que alguém “nasce leitor”, seja porque 

foi privilegiado por sua genética, seja por motivos espirituais, contrasta fortemente com a 

perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento. 

 Na atividade produtiva, o homem cria instrumentos orientados externamente para o 

controle da natureza; e signos, orientados internamente, que possibilitam a organização social 

e o autocontrole do indivíduo (VYGOTSKY, 1984). A modificação e aplicação dos 

instrumentos transforma não apenas a estrutura da atividade humana e do trabalho, mas 

também o próprio homem e as relações entre os homens. Assim, ao longo da História, a 

atividade mental dos homens também se transforma e se reestrutura.  

 De acordo com tais pressupostos teóricos, a atividade é, num sentido amplo,   

 
a unidade vital característica do organismo. No sentido psicológico 

especificamente humano, a atividade pode ser concebida como um processo 

dinâmico que se integra às características sociointerativas e individuais-

cognitivas das condutas humanas, e que se configura nas/pelas diversas 

formas da interação social – material e mental (SMOLKA, 2010, p. 42).  

 

 Dessa forma,  

 

o conceito de atividade humana [...] implica as noções de materialidade, no 

que diz respeito a sua estrutura e organicidade em sujeitos corpóreos; de 

mobilidade, no que concerne a seu dinamismo, sua dinâmica de 

funcionamento; de mediação, no sentido da sua constituição na relação com 

o mundo intersubjetivo e objetivo; e de transformação, no que se refere a 

seu processo de elaboração e produção sociohistórica. Ou seja: a atividade 

humana só ocorre e tem sentido na concretude das relações interindividuais 

cotidianas, e é na dinâmica dessas relações que emergem os signos – verbais 

e não verbais –, como contingência e possibilidade de interação e mediação. 

(SMOLKA, 2010, p. 42-43)  

 

 Ora, se a leitura é atividade humana e se a atividade só ocorre “na concretude das 

relações interindividuais, cotidianas”, é justo dizer que a aprendizagem da leitura depende 

inexoravelmente da mediação do outro. Não pode, perdoem-me a insistência nesse ponto, 

desenvolver-se espontaneamente nem pode se dever a uma faculdade intrínseca dada a priori 

a sujeitos que “nasceram leitores”, como defenderam vários sujeitos desta pesquisa.  

 Antes de continuar, gostaria de me deter nos termo mediação e mediador, os quais, à 

custa de serem utilizados amplamente no dia-a-dia nos contextos mais diversos, acabam por 

ter significação tão ampla que ficam esvaziados. No dicionário Houaiss, mediação apresenta 

dez significados e mediador, por sua vez, não menos que seis. Ambas as palavras demandam, 

portanto, um esforço de circunscrição de significado. 
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 Depois de feita a pausa para esmiuçar, no tópico a seguir, o conceito de mediação, 

voltarei à questão da constituição leitora.  

 

3.2 O CONCEITO DE MEDIAÇÃO 

 

Em termos genéricos, mediação é o “processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por 

esse elemento” (OLIVEIRA, 2010, p. 28 . No paradigma vigotskiano, o termo mediação tem 

dois sentidos: “o outro” é mediador entre o sujeito e a cultura. E a cultura, por sua vez, é 

mediadora entre o sujeito e os objetos da realidade.   

Conforme comenta Rego (1995), Vigotski atribui grande importância ao papel que a 

interação social exerce no desenvolvimento do ser humano. Para ele, aquilo que é inato, a 

estrutura biológica, não basta para produzir o indivíduo humano na ausência do ambiente 

social. Os fatores biológicos preponderam sobre os sociais apenas no início da vida da 

criança. Gradativamente, as interações com o grupo social e com os objetos da cultura passam 

a dirigir o comportamento e o desenvolvimento de seu pensamento. Desde o nascimento, os 

adultos medeiam a relação do bebê humano com o mundo, procurando “incorporar as crianças 

à sua cultura, atribuindo significados às condutas e objetos culturais que se formaram ao 

longo da história” (REGO, 1995, p. 59 . É com o auxílio do adulto que as crianças aprendem 

ativa e dialeticamente as habilidades que foram construídas pela história social (sentar-se, 

andar, falar etc). É também por meio das intervenções constantes dos adultos e de crianças 

mais velhas que os processos psicológicos mais complexos começam a se desenvolver:  

  

Assim, o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre mediado pelo 

outro (outras pessoas do grupo cultural), que indica, delimita e atribui 

significados à realidade. Por intermédio dessas mediações, os membros 

imaturos da espécie humana vão pouco a pouco se apropriando dos modos 

de funcionamento psicológico, do comportamento e da cultura, enfim do 

patrimônio da história da humanidade e de seu grupo cultural. Quando 

internalizados, estes processos começam a ocorrer sem a intermediação de 

outras pessoas (REGO, 1995, p. 61).   

 

As origens das funções psicológicas superiores, típicas do ser humano (como o 

controle consciente do comportamento, a ação intencional e a liberdade em relação ao 

momento e espaço presentes) devem ser procuradas nas relações sociais entre o indivíduo e os 

outros. Os elementos mediadores (instrumentos, signos e todos os elementos do ambiente 

carregados de significado) são dados pelas relações interpessoais, ou seja, são eles próprios 

mediados. Ao longo do desenvolvimento tanto da espécie quanto do indivíduo, as relações 
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mediadas (por instrumentos, signos e pelo outro) passam a predominar sobre as diretas.  A 

invenção e o uso de signos como auxiliares para solucionar um problema (lembrar, comparar, 

relatar, escolher etc.) é comparada por Vigotski à invenção e uso de instrumentos: os signos 

seriam, então, “instrumentos psicológicos”. Em sua analogia com os instrumentos de trabalho, 

os signos aparecem como marcas externas, que suportam a atuação do homem sobre o mundo. 

Ocorrem, durante o desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo, duas mudanças 

qualitativas no uso de signos: a internalização e o desenvolvimento de sistemas simbólicos 

(OLIVEIRA, 2010).  

No processo de internalização, a utilização de marcas externas se transforma em 

processos internos de mediação: “o indivíduo deixa de necessitar de marcas externas e passa a 

usar signos internos, isto é, representações mentais que substituem os objetos do mundo real” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 37). Tal capacidade de lidar com representações do real permite que o 

ser humano se liberte do espaço e tempo presentes, faça relações mentais na ausência das 

próprias coisas, imagine, faça planos e tenha intenções. Na relação do homem com o mundo, 

“as representações mentais da realidade exterior são, na verdade, os principais mediadores a 

serem considerados” (OLIVEIRA, 1997, p. 35 . Ao longo da história da espécie humana, tais 

representações da realidade têm se articulado em sistemas simbólicos. Tais sistemas – dentre 

os quais a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos – são 

socialmente dados: “é o grupo cultural onde o indivíduo se desenvolve que lhe fornece as 

formas de perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos psicológicos 

que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo” (OLIVEIRA, 1997, p. 36). Na qualidade 

de mediadores entre o indivíduo e o mundo real, esses sistemas simbólicos consistem numa 

espécie de filtro através do qual o homem será capaz de perceber o mundo e sobre ele operar.    

Ora, o fato de esta pesquisa ter se dado da perspectiva teórica da psicologia histórico-

cultural significa que necessariamente porá em relevo o papel da atividade (ou trabalho), e as 

oportunidades de mediação de leitura que os sujeitos têm ao longo de sua vida para se 

constituírem leitores. 

 

3.3 A CONSTITUIÇÃO LEITORA E OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 Tendo circunscrito e esmiuçado o conceito de mediação, volto à concepção 

vigotskiana de leitura como atividade ou trabalho.  

 A perspectiva teórica da psicologia histórico-cultural possibilita considerar a leitura 

como trabalho simbólico:  
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a atividade da leitura em seu processo de constituição sócio-histórica e na 

diversidade dos contextos de sua produção,  articulando a dimensão material, 

biológica, e a dimensão simbólica, cultural. O conhecimento desses aspectos 

sustenta e substancia, em termos psicológicos e epistemológicos, a 

abordagem da leitura como prática discursiva, como trabalho simbólico 

(SMOLKA, 2010, p. 43).  

 

 Dessa abordagem,  falar da atividade da leitura não é falar meramente de 

comportamento de leitura, mas, sim, de “uma maneira de proceder ou de um conjunto de 

habilidades e atividades frente a um texto num contexto social” (SMOLKA, 2010, p. 44 , o 

que remete à relevância do trabalho pedagógico. Falar da atividade da leitura é falar da leitura 

“como forma de linguagem, originária na dinâmica das interações humanas – portanto, de 

natureza dialógica – que, em processo de emergência e transformação no curso da História, 

marca os indivíduos (em termos cerebrais mas não genéticos) e configura as relações sociais” 

(SMOLKA, 2010, p. 44  [;] é falar da leitura não como um “hábito” adquirido apenas, mas 

como “atividade inter e intrapsicológica, no sentido de que os processos e os efeitos dessa 

atividade de linguagem transformam os indivíduos enquanto medeiam a experiência 

humana.” (2010, p. 44  A leitura é vista, portanto, “como mediação, como memória e prática 

social” (2010, p. 44 . 

 No entanto, tanto as vozes do senso comum fora e dentro da escola, conforme 

sintetizou Lajolo (2003), quanto a maioria dos textos redigidos pelos sujeitos da presente 

pesquisa não enfatizam o caráter da constituição leitora como trabalho, como processo, como 

mediação, como resultado da atuação de mediadores, como internalização ativa. Há uma 

aposta no prazer e na naturalidade ou espontaneidade da aquisição do “hábito da leitura” e a 

consequente não implicação do professor no fato de alguns de seus alunos se constituírem 

leitores e outros não, aliada a um depósito de responsabilidade ou de mérito pela constituição 

leitora no próprio aluno. Tal responsabilização individual do aluno remete à constatação de 

que haveria uma “(muitas vezes, excessiva  autonomia centrada (e cobrada do  sujeito leitor e 

construtor do próprio conhecimento” (SMOLKA, 2010, p. 61 .  

  A análise histórica que Smolka (2010) oferece ilumina essa questão da suposta 

naturalidade ou espontaneidade da formação leitora, pois mostra como a concepção de tal 

formação está no bojo de uma questão muito mais ampla, que é a de como se veem os 

processos de desenvolvimento. Ao longo da história da psicologia e da pedagogia, as 

polêmicas sobre a relação desenvolvimento/aprendizagem têm permanecido.  E tais 

controvérsias repercutem nas relações de ensino e na escola e, claro, sobre como se vê a 

formação leitora, o que é chave para esta pesquisa. Questiona-se   
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se o desenvolvimento precede a aprendizagem, se a aprendizagem provoca o 

desenvolvimento [...], se o ensino produz a aprendizagem e em que medida o 

ensino interfere ou altera o processo de desenvolvimento (SMOLKA, 2010, 

p. 45). 

 

 Ainda conforme a autora, tais indagações aparecem sempre na prática pedagógica e 

remetem a questões epistemológicas mais profundas. Para pensar a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem, é preciso considerar as transformações ao longo do tempo, 

o que leva à discussão sobre o tempo e os estágios de desenvolvimento. Piaget inicia um de 

seus trabalhos, intitulado “Problemas de Psicologia Genética” (1989 
50

, afirmando que “O 

desenvolvimento da criança é um processo temporal por excelência”. Um pouco mais à 

frente, pergunta-se “O ciclo vital exprime um ritmo biológico fundamental, uma lei inelutável 

ou a civilização o modifica, e em que medida? Dito de outra forma, existem possibilidades de 

aceleração ou de diminuição desse desenvolvimento temporal?” 

 Smolka discute como esse tempo é compreendido no referencial piagetiano. Em seus 

estudos, Piaget foca-se no desenvolvimento cognitivo e, buscando o que há de universal nesse 

processo, “elabora a teoria da equilibração e do conflito cognitivo,  descrevendo o 

desenvolvimento da inteligência em termos de um modelo de funcionamento biológico” 

(2010, p. 46 . Desse modo, “Piaget atribui à inteligência o processo de estruturação e 

autorregulação e atribui ao sujeito a capacidade da própria construção do conhecimento” 

(2010, p. 46, grifos meus). 

 O psicólogo suíço indica a importância da interação do sujeito com o meio e fala de 

um tempo, necessário como duração e como sequência no processo de desenvolvimento. Ele 

diferencia dois aspectos no desenvolvimento intelectual: o psicossocial  –  que se relaciona à 

transmissão familiar, escolar e da educação em geral –, e o desenvolvimento psicológico – que 

se refere ao desenvolvimento da “inteligência propriamente dita”, àquilo que a criança 

aprende sozinha (SMOLKA, 2010). 

 Piaget fala da psicogênese do conhecimento, e, para ele, a aceleração ou o 

retardamento desse processo são analisados tendo por referência um percurso-padrão. Embora 

o autor admita que as condições culturais interferem no processo, ele não engloba a 

diversidade dessas condições em suas análises. Assim, “a preocupação de Piaget é com o 

desenvolvimento endógeno de um „sujeito epistêmico‟, considerado e analisado 

                                                         
50

 O estudo aparece pela primeira vez em Voprossi Psykhologuii (Moscou, 1956) e é novamente publicado em 

1964.  PIAGET, Jean. Problèmes de psychologie génétique In: Six études de psychologie. Paris: Gonthier – 

Médiations, pp. 132-163, 1964. Fonte: Fondation Jean Piaget. Acesso em ago.2014 

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/bibliographie/index_livres_alpha.php#P-P 

 

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/bibliographie/index_livres_alpha.php#P-P
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independentemente das condições concretas de trabalho e de vida” (SMOLKA, 2010, p. 47, 

grifos meus).  

 Distinguindo e separando o aspecto intelectual do aspecto social, “Piaget confirma, 

teoricamente, a ruptura que instaura e acentua o dilema pedagógico: ensinar ou esperar a criança 

aprender?” (2010, p. 47, grifos meus), o que tem implicações pedagógicas:  

 

como trabalhar o ensino e a construção ou o desenvolvimento espontâneo da 

inteligência ao mesmo tempo? Muitas vezes, apoiados no referencial 

piagetiano, os professores ficam observando, sim, mas „aguardando‟ as 

crianças passarem de um estágio ao outro, tendo por pressuposto que o 

desenvolvimento intelectual ocorre „espontaneamente‟! (SMOLKA, p. 

47, grifos meus) 

 

 Cabe pontuar que esse importante dilema pedagógico mais abrangente vem juntar-se à 

lista dos dilemas específicos da mediação da literatura discutidos na introdução desta tese – 

que literatura ensinar, como e para quê – que são enfrentados pelo professor de LP. Como 

 Embora não esteja ainda apresentando a análise dos dados gerados pela presente 

pesquisa, não posso deixar de comentar algo que ratifica a constatação feita acima: ao 

descrever suas atividades para a formação leitora de seus alunos, apenas um sujeito empregou 

o verbo ensinar, o que foi muito surpreendente. Perguntei-me: Então, na escola, não se 

ensina? Será que o professor de Língua Portuguesa se envolve em uma série de afazeres, mas 

não ensina a ler? Ou ensina, mas tem pudor de utilizar esse verbo por receio de ser 

considerado pouco construtivista ou demasiadamente tradicional, uma das tensões inerentes 

ao ato de ensinar a que alude Charlot (2008)? Depois de ler muitas vezes suas respostas, 

constatei que, para muitos, dada sua fragilidade teórica e procedimental, tinham a sensação de 

que, em termos de leitura, não haveria o que ensinar. Ora, não deixa de ser paradoxal que os 

professores de Língua Portuguesa atuem em grupos de séries aos chamados Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, mas que o ensinar apareça tão residualmente em seus textos.   

 Indubitavelmente, o conceito de construção, no sentido piagetiano, isto é, como 

esquematização de ações e operações mentais subjetivas, é um aspecto importante desse 

processo mais abrangente de sociogênese do conhecimento, que implica uma perspectiva 

histórica e intersubjetiva. Porém o tempo do desenvolvimento, analisado no movimento 

histórico-cultural, adquire nova significação. (SMOLKA, 2010, p.50)  

 É preciso questionar em que medida se pode considerar “espontâneo” esse 

desenvolvimento da inteligência, desvinculado de um processo sócio-histórico-cultural de 

desenvolvimento e se esse “natural” não é trabalhado historicamente na apropriação da 

experiência humana. Smolka lembra que “um dos pontos críticos em qualquer teoria do 



 186 

desenvolvimento é a relação entre as bases biológicas do comportamento e as condições 

sociais dentro das quais e através das quais a atividade humana ocorre” (2010, p. 48  e que, 

portanto, dada a constante mudança das condições históricas que, em larga medida, 

determinam as oportunidades para a experiência humana, não pode haver um esquema 

universal que represente a dinâmica relação entre os aspectos internos e externos do 

desenvolvimento (2010, p. 48). Da perspectiva histórico-cultural, “não podemos dizer que 

existe uma determinação genética das ações humanas”, mas, sim, que há “uma contingência 

biológica e uma contingência sociocultural” e é essa “indeterminação genética que abre a 

enorme possibilidade de realização das atividades especificamente humanas” (2010, p. 49 .  

 Desde que nascem,  

 

as relações das crianças com o mundo são mediatizadas pelas relações com 

os outros homens. Nesse processo, a criança vai se apropriando, isto é, vai 

tornando seus os objetos, as ideias, os dizeres dos outros e vai se 

transformando. Assim, a linguagem e as relações sociais são constitutivas do 

processo de desenvolvimento psíquico e do conhecimento do mundo. (2010, 

p. 50)  
 

 Daí falar-se, na perspectiva histórico-cultural, de “um processo histórico de produção 

do conhecimento, no qual a atividade mental das crianças – cognitiva, discursiva – vai se 

constituindo
51

” (2010, p. 50 . 

 Em síntese, a abordagem vigotskiana da leitura como prática discursiva e como 

trabalho simbólico pressupõe a mediação e o mediador e, no escopo da pergunta da presente 

investigação – a constituição leitora nas camadas populares – põe em relevo o trabalho 

pedagógico da escola como um todo e do professor em particular. Se, conforme se lê na 

epígrafe deste capítulo, ser professor marcou o modo de Vigotski conceber o psiquismo 

humano (SMOLKA, 2010), ter conduzido da perspectiva histórico-cultural esta pesquisa 

significou ter suposto que a educação escolar e a figura do professor seriam cruciais para a 

constituição leitora, tão mais importantes quanto mais desfavorecida fosse a camada social 

dos alunos.  

 Importante ressaltar que tal suposição não deve ser vista como uma ingênua 

responsabilização individual do professor pelo sucesso na constituição leitora, a qual 

desconsiderasse suas condições de trabalho, como a infraestrutura escolar, a carga de trabalho 

extensa e assim por diante. Afinal,  nas situações de sala de aula vivenciadas pelo professor, 

interferem questões de ordem não apenas subjetiva mas também objetiva (BEZERRA, 2010).  

                                                         
51

 A esse respeito, Pino (2005) realizou interessante pesquisa em que buscou  as origens da constituição cultural 

da criança. Para tanto, o autor analisou o processo de desenvolvimento de um bebê do nascimento aos 12 meses.    
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3.4  O CONCEITO DE DIETA CULTURAL   

 

 Apresentarei agora o conceito de dieta cultural, cunhado por Pablo del Río Pereda
52

, 

um outro importante pesquisador que se apoia nos pressupostos da psicologia histórico-

cultural. Em seguida, esboçarei as implicações de tal conceito para a constituição leitora e 

proporei, como decorrência, o conceito de dieta de leitura.  

 Del Río argumenta que,  diante das intensas mudanças culturais na  história recente, é 

preciso investigar “a mudança histórico-cultural e seu impacto nas mentes recentes” 

(PEREDA; SERRAO; ASHBAHR, 2010, p. 169, minha tradução
53

). Vigotski se preocupava 

em “explicar a mente atual a partir das transformações históricas nas mentalidades anteriores” 

(Idem). Del Río pergunta-se “como as mudanças  histórico-

culturais   nas  mediações   cognitivas e diretivas influem sobre as mentes atuais e 

emergentes”, o que os leva a falar em  “mentes geracionais” e a buscar “investigar o impacto 

das tecnologias, dos meios de comunicação, dos contextos de atividade e das dietas 

mediáticas nos imaginários e  arquiteturas psicofuncionais” (Ibidem . 

 O autor lembra que Vigotski postula a  “plasticidade cerebral ontogenética ligada ao 

desenvolvimento das funções mediadas superiores”, e  “propõe a tese da neurogênese como 

genética individual e coletiva das transformações históricas da mente com ancoragem no 

cérebro” (2010, p. 169). Para del Río, é preciso ver a mente humana como produto da cultura 

não de uma forma idealista, mas sim de modo neurológico:   

 
Vygotski nos diz que a mente animal é escrava do presente, está fundida em 

seu meio e, em certo sentido, presa na conexão estímulo-resposta, no círculo 

funcional sem solução de continuidade percepção-ação. […] através da 

mediação, eu estou aqui agora e, no aqui e no agora, vou ao passado, ao 

futuro, a um infinito mundo possível. A partir daí, desenvolvem-se as 

funções superiores. Estamos diante de uma nova ecologia – uma nova 

ciência do meio estendido –  e diante de uma nova psicologia. Esse fato, 

ligado ao da plasticidade neuronal, faz com que as funções superiores se 

reconectem com neurônios novos, com novas conexões – as neoformações – 

e aparece um cérebro novo, como que feito sob medida, ao gosto do 

consumidor: o das funções superiores, o neocortex. Isso implica que cada 

pessoa, cada cultura (cada ontogênese e cada historiogênese) desenvolve,   

através de seu complexo mediacional próprio, uma ecologia própria e um  

cérebro próprio. Sim, a mente humana é um produto da cultura, mas não de 

maneira idealista e simplificada, mas sim de maneira estritamente 

neurológica, biológica e ecológica, ancorada no meio. (PEREDA; SERRAO; 

ASBAHR, 2011, p. 4)  

                                                         
52

 Em conjunto com Amelia Álvarez, Pablo del Río Pereda organizou, editou e revisou a tradução de Obras 

Escogidas de Vigotski em espanhol. 

 
53

 Neste capítulo, os citações de Pablo del Río em português foram por mim traduzidas para esta tese.  
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  Ainda de acordo com del Río,  a cada nova geração, a mente superior humana se 

recria: 

A tese de Vygotski é esperançosamente integradora porque está dizendo que 

minha mente superior o será graças aos operadores culturais construídos na 

história e por construir, nos quais se enquadram o ábaco,  a tabuada, os 

provérbios do Evangelho, Dom Quixote e Hamlet; e hoje, as séries de 

televisão, o celular, o hipermercado e Spotify ou Facebook. Essa mente se 

forma com novos neurônios externos (suas "conexões extracorticais") e 

novos neurônios  internos, neurônios cuja gênese e futuro se pode investigar 

por meio da investigação genético-eco-cultural, tanto na vida cotidiana e em 

seus cenários situados e simbólicos quanto no laboratório da neurociência. A 

mensagem é simultaneamente biológica, material e espiritual. A cada nova 

geração, a cada novo sujeito, a cada nova cultura, o sistema da mente 

humana se recria (2011, p. 4). 

 

 As evidências produzidas pelas investigações da última década sobre plasticidade 

neuronal e sobre as mudanças psíquicas geradas pelos meios e tecnologias parecem respaldar 

a tese vigotskiana. Assumir o postulado genético-cultural equivale a supor que “as diferenças 

histórico-culturais no complexo de atividade e os dispositivos de mediação próprios de uma 

cultura repercutirão na arquitetura do sistema funcional” (2011, p. 6 . Daí deriva a expressão 

“mentes geracionais” ou “mentes culturais”, as quais plasmariam sistemas funcionais distintos 

em diferentes culturas da mesma época histórica, de acordo com sua “dieta do imaginário” ou 

“dieta cultural”
54

.  

 Nascido em meados do século XX, o pesquisador espanhol testemunhou as intensas 

mudanças culturais na história recente e as consequentes diferenças entre suas  próprias 

ferramentas psicotécnicas mediacionais e aquelas de seus atuais jovens alunos na 

universidade:   

Cuando miro a mis estudiantes en la universidad percibo que cada vez me 

separa de ellos una mayor distancia de referentes culturales y vitales. Los 30, 

40 o 50 años del tiempo cronológico generacional se me presentan como 

siglos de tiempo histórico-cultural. Y es que se dan diferencias profundas en 

la caja de herramientas de psicotécnicas mediacionales y en la dieta de 

imaginario con que yo he construido mi mente y con los que ellos han 

construido la suya. Y en la tipología de la “personalidad funcional”. (2011, 

p. 6) 

 

 No contexto das investigações sobre o impacto da TV, os pesquisadores 

operacionalizaram o conceito de dieta cultural como uma metodologia para medir que 

                                                         
54

 Especificamente a respeito do meio televisão,  Pablo del Río Pereda, Almélia Álvarez e Miguel del Río 

Álvarez publicaram Pigmalión, um informe elaborado a pedido  do Ministério de Educação espanhol, publicação 

essa que traz uma revisão de trinta anos de estudos realizados em todo o mundo, mas especialmente nos Estados 

Unidos, sobre impacto desse meio
54

. Tal publicação foi sintetizada no capítulo de análise de dados.   
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conteúdos chegam a cada geração e, portanto, analisá-los de um ponto de vista sistemático 

histórico-cultural, através da técnica de análise de conteúdo. Tal conceito permitiu 

operacionalizar conceitos como cosmovisão ou imaginário. A dieta cultural  

está constituida por el conjunto de elementos culturales disponibles para un 

individuo, grupo o cohorte generacional a lo largo de su desarrollo 

(ontogénesis). La dieta recibida está a su vez determinada por la dieta 

ofertada (que constituye el total de productos culturales producidos y 

distribuidos o puestos en el espacio cultural, ya lo definamos a nivel virtual o 

situado). La dieta audiovisual ofertada y la dieta audiovisual recibida 

constituyen subconjuntos de la dieta cultural. (DEL RÍO; DEL RÍO, 2008) 

  

 Conforme esclarece Del Río, o que produz efeitos sobre o ser humano não são apenas 

os novos meios de comunicação e informação, mas também seus conteúdos. A partir do que 

chegou à criança, del Río afirma que se pode prever que imaginário ela tem agora e terá sete, 

quinze ou vinte anos depois. Por meio de tecnologias de análise de plateias por cortes 

geracionais, medem-se os conteúdos. Estabelecidas as mostras de conteúdos, faz-se uma 

mostra de análise, que auxilia na compreensão da arquitetura do imaginário e dos modelos 

sociais
55

.   

 Os pesquisadores operacionalizaram o conceito vigotskiano de trajetória de 

desenvolvimento. E, a partir do diagnóstico das funções que a criança tem num determinado 

momento, podem fazer uma espécie de prognóstico de futuro. Na investigação realizada, os 

pesquisadores começaram a perceber trajetórias muito definidas:  se a criança acessa os 

marcos culturais e os meios culturais em função das capacidades e orientações que construiu, 

e se ela se orientou para um tipo de dieta com muitos efeitos, ruído e ação, continuará 

buscando isso. Se se orientou para a televisão ao invés de descer para brincar com as crianças 

na rua, vai continuar fazendo isso. A criança que se torna dependente de conteúdos 

audiovisuais de má qualidade consome-os em qualidade cada vez pior e quantidade cada vez 

maior, cada vez lê e escreve menos. Ou seja, será uma criança com tendência a ter problemas 

de leitura e escrita, o que poderá levá-la ao fracasso escolar
56

. 

                                                         
55

 Em agosto de 2012, Del Río visitou o Brasil a trabalho, ocasião em que foi entrevistado pelas professoras 

Elizabeth Braga e Teresa Rego. A primeira parte de tal entrevista foi publicada em 2013. Já  a segunda parte 

encontra-se em elaboração para futura submissão. Tive a valiosa oportunidade de assistir a tal entrevista. Valho-

me, neste parágrafo e nos dois seguintes, de algumas anotações da fala do pesquisador. No momento da referida 

entrevista, a Equipo Pigmalión preparava os originais do segundo informe Pigmalión, no qual apresentaria os 

resultados de suas mais recentes investigações.  No entanto, até a finalização desta tese, esse informe ainda não 

havia sido publicado.  

 
56 Os resultados de tal investigação, conforme mencionei antes, não haviam sido publicados ainda, mas o seriam 

no segundo Informe Pigmalión. 
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 A Equipo Pigmalión também constatou uma adultização da dieta cultural da criança, 

pois ou a indústria cultural não está produzindo materiais para crianças na televisão ou, ao 

menos, a linha efetivamente distribuída não é pautada nas crianças. Tal discussão é muito 

importante no contexto brasileiro, em que as crianças ficam muito tempo expostas à TV 

(LINN, 2006; MOURA, GARCIA, 2007).  

 Naturalmente, uma espécie de controle do tempo de uso das telas e do conteúdo delas 

seria benéfico para a constituição leitora em qualquer camada social. Parece-me, no entanto, 

ao contrário do que disseram os respondestes do presente estudo, que as crianças nas camadas 

mais empobrecidas da população brasileira não estariam necessariamente mais protegidas da 

sedução das telas por dois motivos: primeiro porque, embora ainda haja divisão digital no 

Brasil (TIC KIDS ONLINE BRASIL, 2012), parece-me que o acesso às telas vem se 

disseminando rapidamente entre as camadas populares da região metropolitana de São Paulo, 

num contexto em que possuir TVs e dispositivos digitais portáteis (tablets, celulares etc) é 

frequentemente visto pela famílias como uma forma de pertencer à sociedade de consumo
57

; 

segundo, porque o confinamento de crianças em casa, em frente à TV ou ao computador é 

recurso frequente das famílias para as protegerem dos “perigos da rua” e para remediarem a 

falta de equipamentos de lazer em bairro com baixo IDH (CARVALHO; SENKEVICS; 

LOGES, 2014).  

 Dizer isso, claro, não significa que eu atribua a não formação leitora nas camadas 

populares exclusivamente às telas. A questão é mais complexa e multifacetada, conforme 

vimos no capítulo de análise de dados. 

 De qualquer modo, para além de pensar sobre o efeito dessas novas tecnologias sobre 

o cérebro humano e, portanto, sobre a formação leitora, o conceito de dieta cultural leva a 

pensar também no de dieta literária. Se não são apenas os meios que nos mudam, mas 

também os conteúdos dos meios e se os meios nos mudam por causa de seus conteúdos 

(PEREDA; SERRAO; ASHBAHR, 2010), seria necessário examinar que tipo de conteúdo 

está chegando via texto à criança e ao jovem? Que conteúdos estão sendo mediados? Qual o 

impacto dos conteúdos escolhidos (enquanto currículo) e daqueles efetivamente mediados 

(nos lares e nas escolas) sobre as mentes dos alunos?  

                                                         
57

 Em estudo qualitativo recente nos meios populares da cidade de São Paulo,  os pesquisadores encontraram tais 

dispositivos digitais mesmo em casas para as quais eram precários ou inexistiam serviços básicos: “[...] sete 

moradias eram muito parecidas: casas pequenas, de alvenaria, construídas pelos próprios moradores em favelas. 

Contavam com luz elétrica, água encanada e banheiro, mas os serviços de esgoto e de coleta de lixo eram 

precários ou inexistentes e eram frequentes os relatos de violência policial. Contudo, essas residências tinham 

móveis novos, televisão HD de tela grande, computadores e video games, eletrodomésticos novos e telefones 

celulares [...] quase todos vivenciaram, nos anos recentes, um aumento de sua capacidade de consumo, com 

acesso a crédito e bens duráveis. (CARVALHO; SENKEVICS; LOGES, 2014) 
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 Em livrarias, frequentemente presencio adultos de camadas não favorecidas pedindo 

aos atendentes indicações de livros para presentear que dizem algo como: “Eu queria um livro 

para uma criança de 7 anos. O que você sugere?” Desnecessário dizer que tal pergunta, a bem 

da verdade, é difícil de responder, primeiro porque a faixa etária de uma criança não 

determina sua proficiência leitora, entre outros motivos  porque o desenvolvimento dela não é 

espontâneo; e segundo porque duas crianças da mesma camada social, moradoras de um 

mesmo bairro, podem ter tido dietas de leitura absolutamente diferentes. Assim, o que para 

uma seria um livro interessante, razoavelmente desafiador, mas compreensível, para outra 

pode ser hermético e frustrante.  

 Em outras palavras, pode haver diferenças muito acentuadas entre crianças de uma 

mesma camada social quanto à leitura que realiza sem que isso lhe seja solicitado pela escola: 

enquanto, para algumas crianças de sete anos, ler talvez signifique escolher entre materiais de 

leitura cada vez mais complexos e longos à sua disposição e lê-los diariamente sozinhas ou 

em leituras compartilhadas, para outras, três ou quatro anos mais velhas, ler talvez equivalha 

a ler apenas e tão somente, por exemplo, um gibi por mês, com narrativas e orações 

inegavelmente mais curtas e simples.  

 Novamente pensando com Del Río o fato de que os meios nos mudam por causa de 

seus conteúdos,  no contexto da formação leitora, o conteúdo lido (seja autonomamente ou em 

leituras compartilhadas) e por extensão, o que ler, um dos dilemas que dissemos 

anteriormente ser enfrentado pelo tradutor cultural (BURKE, 2009) que é o professor, assume 

grande importância. Muitos respondentes, conforme disse antes, advogaram em seus textos 

em favor de o aluno ler o que desejasse, o que lhe desse prazer. Ora, pensando-se em termos 

de dieta cultural ou de dieta literária, e levando em conta o princípio vigotskiano de que a 

boa educação promove o desenvolvimento, ou seja, desafia o sujeito a partir do ponto em que 

ele se encontra, é preciso que aos alunos das camadas populares também se dê acesso aos 

textos cada vez mais longos e complexos – ou, nos termos de Platzer (2009) e Melo (2007), a 

certas práticas letradas ainda inacessíveis a esses alunos. É necessário também que, na 

mediação da leitura, se propicie trabalho a tais alunos, como na escola privada investigada por 

Machado (2003). Naturalmente, concordo com Lajolo que o fato de na escola circular hoje 

uma variedade maior de textos favorece que mais crianças descubram o seu tipo de leitura 

predileto e se tornem leitores. Mas isso não pode levar ao barateamento da noção de cultura 

(LAJOLO, 2003), nem a uma educação aligeirada para os pobres, formados apenas para o 

trabalho, numa escola do acolhimento social (LIBÂNEO, 2012), que dá pouco acesso ao 

saber acumulado sistematizado, enquanto os mais ricos são educados, em escolas do 
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conhecimento,  para o acesso à universidade. Isso significaria sonegar aos alunos pobres o que 

Michael Young, teórico do currículo, antes considerava o “conhecimento dos poderosos” e 

posteriormente passou a chamar “conhecimento poderoso”. Para ele, é preciso considerar se o 

conhecimento disponibilizado na escola possibilita que os alunos compreendam o mundo em 

que vivem e caminhem para além de suas circunstâncias locais: 

 

As escolas devem perguntar: “Este currículo é um meio para que os alunos 

possam adquirir conhecimento poderoso?”. Para crianças de lares 

desfavorecidos, a participação ativa na escola pode ser a única oportunidade 

de adquirirem conhecimento poderoso e serem capazes de caminhar, ao 

menos intelectualmente, para além de suas circunstâncias locais e 

particulares. Não há nenhuma utilidade para os alunos em se construir um 

currículo em torno da sua experiência, para que este currículo possa ser 

validado e, como resultado, deixá-los sempre na mesma condição (YOUNG, 

2007, p. 1297). 

 

 Pensando-se com Del Río e com Young, pergunto-me o que seria uma dieta literária 

poderosa? Seguramente, uma que, embora levando em consideração os interesses e a 

experiência dos alunos, não se restringisse a eles,  e favorecesse seu máximo 

desenvolvimento.  

 Ainda pensando com del Río, de uma perspectiva vigotskiana, quanto mais rica a dieta 

do imaginário, a dieta cultural ou a dieta literária de um aluno, maiores as chances deste vir a 

se tornar um leitor proficiente e autônomo (que lê porque deseja fazê-lo).  

 Falamos em dieta do imaginário. Mas como Vigotski vê a imaginação? É esse o tema 

do próximo tópico deste capítulo.  

 

3.5  A IMAGINAÇÃO: ATRIBUTO DE POUCOS OU TAREFA DA EDUCAÇÃO?  

 

 Como vimos no tópico anterior, discutindo a plasticidade do cérebro humano e o 

impacto das intensas mudanças culturais recentes, Pablo del Río e sua equipe chegaram ao 

conceito de dieta do imaginário.  

 No início deste capítulo, Lajolo faz referencia à visão do ato de ler como “uma viagem 

pela imaginação”, visão essa bastante presente nas campanhas de fomento à prática leitora e 

nas vozes do senso comum. Dada a frequência com que a leitura é associada à imaginação, 

vale a pena nos determos nesta para, novamente, evidenciarmos a relevância que o trabalho 

pedagógico tem na abordagem histórico-cultural do desenvolvimento humano. A conclusão a 

que chegaremos é que a imaginação, da perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento, 

longe de ser faculdade dada a priori, é resultado da educação.  
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 Partindo da ideia da plasticidade do organismo, Vigostki questiona os sentidos 

comuns de imaginação, tida como distante da realidade ou “atributo de poucos”, e analisa as 

relações entre imaginação e realidade,  demonstrando como a imaginação se apoia na 

experiência e a experiência, na imaginação. Argumenta também que a imaginação, enquanto 

atividade humana afetada pela cultura,  vai sendo marcada pelo modo racional de pensar, 

historicamente elaborado (SMOLKA, 2009). 

 Conforme explica a pequisadora,  

 
Vigotski buscava um princípio explicativo que possibilite a compreensão da 

imaginação como atividade humana (não uma faculdade dada a priori), 

elaborada com base na experiência sensível transformada pela própria 

produção do homem, pela possibilidade de significação, pela cultura.  (2009, 

p. 22)  

 

 Analisando as relações entre imaginação e realidade, o psicólogo bielo-russo defende  

primeiramente que a imaginação se apoia na realidade:  

 
A primeira forma de relação entre imaginação e realidade consiste no fato de 

que toda obra da imaginação constrói-se sempre de elementos tomados da 

 realidade e presentes na experiência anterior da pessoa [...] as 

criações mais  fantásticas nada mais são do que uma nova combinação de 

elementos que, em última instância, foram hauridos da realidade e 

submetidos à modificação ou reelaboração da nossa imaginação. 

(VIGOTSKI, 2009, p. 22) 

 

 

 Assim, “Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está disponível 

para a imaginação dela. Eis por que a imaginação da criança é mais pobre que a do adulto, o 

que se explica pela maior pobreza de sua experiência” (VIGOTSKI, 2009, p. 22, grifos meus . 

 Mas de onde viria a ideia tão corrente de que a criança teria mais imaginação que o 

adulto? Para o psicólogo bielo-russo, de um menor controle sobre os produtos da fantasia pela 

criança:  

A criança é capaz de imaginar bem menos do que um adulto, mas ela confia 

mais nos produtos de sua imaginação e os controla menos. Por isso, a 

imaginação na criança, no sentido comum e vulgar dessa palavra, ou seja, de 

algo que é irreal e inventado, é evidentemente maior do que no adulto. 

(VIGOTSKI, 2009, p. 47) 

 

 O pesquisador apressa-se em reiterar que, contudo, a imaginação é mais rica no 

adulto:  

No entanto, não só o material do qual se constrói a imaginação é mais pobre 

na criança do que no adulto como também o caráter, a qualidade e a 

diversidade das combinações que se unem a esse material rendem-se de 

modo significativo às combinações dos adultos. (VIGOTSKI, 2009, p. 47) 
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 Aqui percebe-se claramente uma visão de imaginação não como uma faculdade dada a 

priori, mas sim como algo construído. Tal construção, porém, não se dá de forma unilateral, 

mas sim dialética:  

O desenvolvimento cultural da criança apresenta-se [...], em seu caráter 

dialético, como um autêntico drama. Nesse sentido, o desenvolvimento da 

criança não é simplesmente um processo espontâneo, linear e natural; é um 

trabalho de construção do homem sobre o homem. (SMOLKA, 2009, p. 10) 

 

 Ora, pensar que “quanto mais rica a experiência da pessoa, mais material está 

disponível para a imaginação dela” (VIGOTSKI, 2009, p. 22  encaminha-nos diretamente 

para o conceito de dieta cultural, cunhado por Pablo del Río,  e para uma possível derivação 

daquele: a ideia de dieta de leitura ou dieta literária. No âmbito da presente pesquisa, pode-se 

dizer que, quanto mais rica a dieta cultural de modo geral ou a dieta de leitura do aluno em 

particular, mais material ele terá disponível para sua imaginação e também para sua 

constituição como leitor. Então, se conforme dizem as vozes do senso comum, a “leitura é 

uma viagem na imaginação, quanto mais rica sua dieta de leitura, mais rica sua imaginação e 

mais qualificado para “viajar” e atuar sobre essa “viagem” estará o aluno.  

 Ao longo de meados do século XX e em especial desde os anos 1980, falar em riqueza 

ou pobreza da experiência é controverso, em função do fenômeno de redefinição da noção de 

cultura, que passou de uma versão dominante e restritiva da cultura “autorizada”, de um 

repertório canônico, de obras que é preciso “conhecer, apreciar, conservar e transmitir de 

geração em geração, uma cultura legítima e, de certa maneira, obrigatória” para uma definição 

mais ampla, em que o repertório e o estatuto dos objetos considerados culturais aumentaram e 

diversificaram-se muitíssimo (REVEL, 2009, p. 100). Deriva daí que o conceito de dieta 

cultural, desenvolvido pela equipe Pigmalión, composta por investigadores contemporâneos 

de linha vigotskiana, pode também ser contestado. No entanto, conforme reitera Smolka,  é 

preciso compreender o argumento de Vigotski sobre a riqueza ou pobreza da imaginação 

tendo por base o princípio da natureza social do desenvolvimento humano, ou seja, “Se 

pensarmos no caso de crianças abandonadas, sem contato com outros humanos, como Vitor e 

Aveiron, ou Amala e Kamala, na Índia, poderemos compreender melhor a posição de 

Vigotski. A experiência social faz a diferença”  (2009, p. 22).  

 A conclusão pedagógica à qual Vigostski chega com base nisso é a necessidade de 

ampliar a experiência da criança se se quiser criar bases sólidas para a sua atividade de 

imaginação ou criação: 
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Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; 

quanto maior a quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em 

sua experiência – sendo as demais circunstâncias as mesmas –, mais 

significativa e produtiva será a atividade da imaginação. (VIGOTSKI, 2009, 

p. 23). 

 

Resulta dessa primeira forma de relação entre imaginação e realidade que é 

equivocado contrapô-las (VIGOTSKI, 2009).  

Novamente Smolka esclarece o argumento de Vigostki, de modo que não seja visto 

como etnocêntrico: “Podemos, certamente, pensar que qualquer experiência humana tem sua 

riqueza, suas possibilidades, suas formas de realização” (2009, p. 23 , sem deixar, porém, de 

acentuar as implicações de tal argumento para as práticas pedagógicas. De novo, emerge a 

ideia de trabalho, desta vez especialmente do professor. Comenta Smolka:   

 

No que se refere às práticas pedagógicas, [...] trata-se do incansável trabalho 

de inventar e planejar, a cada dia, como viabilizar, de maneira mais efetiva, 

o acesso das crianças ao conhecimento produzido e sua participação na 

produção histórico-cultural. (2009, p. 23, grifos meus) 
 

 Tal concepção de imaginação tem implicações sociais e políticas significativas e 

“repercussões importantes, em particular no âmbito da educação pública e nas situações de 

maior precariedade nas condições de vida”  (SMOLKA, 2009, p. 23). No âmbito da leitura, a 

meu ver, disso deriva o quanto a instituição escolar é tanto mais responsável pela constituição 

leitora quanto menos privilegiada for a camada social do sujeito.  

 Em síntese, a imaginação, na perspectiva vigostkiana, desenvolve-se gradativamente e 

depende especialmente do acúmulo de experiência. A primeira forma de vínculo entre 

imaginação e realidade reside na combinação de elementos hauridos da realidade.  

 Uma segunda forma de relação apontada pelo psicólogo bielo-russo envolve a 

articulação entre “o produto final da fantasia [ou imaginação] e um fenômeno complexo da 

realidade” (VIGOTSKI, 2009, p. 23 . O autor dá como exemplo compor para si mesmo um 

quadro da Revolução Francesa ou do deserto africano, enquanto se lê relatos de historiadores 

ou aventureiros, quadro esse que resulta da atividade de criação da imaginação:  

 

Ela [a imaginação] não reproduz o que foi percebido por mim numa 

experiência anterior, mas cria novas combinações dessa experiência. [...] 

Nesse sentido, ela subordina-se integralmente à primeira lei descrita 

anteriormente. Esses produtos da imaginação consistem de elementos da 

realidade modificados e reelaborados. É preciso uma grande reserva de 

experiência anterior para que desses elementos seja possível construir 

imagens. Se eu não tiver alguma ideia de aridez, de areal, de enormes 

espaços e de animais que habitam o deserto... (VIGOTSKI, 2009, p. 24)  
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 A relação do produto final da imaginação com um fenômeno real [a Revolução 

Francesa ou o deserto africano]  é a forma superior de relação entre imaginação e realidade. E 

tal forma de relação é possível apenas graças à experiência alheia ou experiência social. 

(VIGOTSKI, 2009, p. 24) Nessa segunda forma de relação entre imaginação e realidade, há 

uma implicação forte para a constituição leitora. Dependendo da dieta cultural ou da dieta 

literária à qual um aluno tiver sido exposto, imagino que estará mais ou menos propenso, 

porque menos equipado, a “viajar na imaginação” (para voltar a usar um termo do senso 

comum e de várias campanhas de fomento à leitura), ao se defrontar com uma obra cujo 

contexto geográfico, histórico ou social, ou cuja temática sejam muito diversos daqueles em 

que vive. Daí obviamente a escola constituir um locus e o professor um mediador de leitura 

tão  mais privilegiados quanto mais desfavorecida for a camada social dos sujeitos. Para estes, 

o acúmulo de experiência para articular um texto ou livro (“produto final da fantasia”  a um 

fenômeno complexo da realidade, como a Revolução Francesa, por exemplo, depende mais da 

escola. Isso para não falar em aspectos de ordem mais estritamente linguística em si. 

 A respeito do trecho de Vigotski citado acima, Smolka comenta:  

 
Ao considerar a experiência  prévia, no nível pessoal, Vigotski enfatiza que 

ela é forjada na e pela incorporação da experiência social, histórica, coletiva, 

sendo esta vista como condição fundamental na produção do novo. Minha 

imaginação é, assim, constituída e orientada pela experiência de outrem. 

Minha experiência é ampliada na apropriação da experiência alheia. (2009, 

p. 24)  

 

Ora, essa segunda forma de relação entre fantasia e realidade, segundo a qual a 

imaginação é “constituída e orientada pela experiência de outrem” reitera a importância da 

educação,  do educador e do acesso a bens culturais. Não converge, portanto,  com algumas 

justificativas apresentadas pelos respondentes desta pesquisa para os casos excepcionais de 

constituição leitora que a atribuem justamente à restrição de acesso a bens culturais e lazer ou 

à precariedade da realidade à sua volta, as quais levariam ao desenvolvimento da fantasia e, 

portanto, ao desejo de ler. O modo de Vigotski perceber a imaginação converge mais com a 

ideia de que uma rica e estimulante vivência cultural promoveriam mais a constituição leitora 

do que a mera ausência de tal vivência.  

A terceira modalidade de relação entre a atividade da imaginação e a realidade tem 

caráter emocional e manifesta-se de duas formas: a tendência de um sentimento ou emoção “a 

se encarnar em imagens conhecidas correspondentes a esse sentimento” (VIGOTSKI, 2009, p. 

25). Tal forma refere-se  à “convergência ou confusão de imagens distintas pela prevalência 
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de um afeto ou sentimento comum. A emoção ou o sentimento agregam imagens, enquanto o 

estado emocional atua na significação de uma experiência” (SMOLKA, 2009, p. 26 . A 

segunda forma de relação entre imaginação e emoção é inversa à primeira: “no primeiro caso 

[...], os sentimentos influem na imaginação, nesse outro, inverso, a imaginação influi no 

sentimento” (VIGOTSKI, 2009, p. 28 . Assim, os destinos de heróis inventados contagiam-

nos apesar de ser acontecimentos inverídicos. Isso acontece porque “emoções provocadas 

pelas imagens artísticas de uma obra literária são “completamente reais e vividas por nós de 

verdade, franca e profundamente” (VIGOTSKI, 2009, p. 29 .   

 O psicólogo bielo-russo postula ainda a quarta e última forma de relação entre 

imaginação e realidade, cuja essência consiste no fato de que  

 

a construção da fantasia pode ser algo completamente novo, que nunca 

aconteceu na experiência de uma pessoa e sem nenhuma correspondência 

com algum objeto de fato existente; no entanto, ao ser externamente 

encarnada, ao adquirir uma concretude material, essa imaginação 

“cristalizada”, que se fez objeto, começa a existir realmente no mundo e a 

influir sobre outras coisas. Essa imaginação torna-se realidade. Qualquer 

dispositivo técnico – uma máquina ou um instrumento – pode servir como 

exemplo da imaginação cristalizada ou encarnada. (VIGOTSKI, 2009, p. 29) 

 

 Por fim, Vigotski apresenta o que chama de círculo completo da imaginação:  
 

Esses produtos da imaginação passaram por uma longa história [...] Os 

elementos de que são construídos foram hauridos da realidade pela pessoa. 

Internamente, em seu pensamento, foram submetidos a uma complexa 

reelaboração, transformando-se em produtos da imaginação.  

Finalmente, ao se encarnarem, retornam à realidade, mas já como uma nova 

força ativa que a modifica. Assim é o círculo completo da atividade 

criativa da imaginação. (VIGOTSKI, 2009, p. 29-30, grifos meus) 

 

A respeito dessa última forma de relação, a imaginação humana é considerada “uma 

nova formação que se tornou historicamente viável, fazendo parte do sistema de funções 

psicológicas superiores” [...], uma „forma mais complexa de atividade psíquica‟, como a 

„união de várias funções em suas relações peculiares‟ (Obras escogidas, v. II),  e está 

intrinsecamente vinculada às capacidades de planejamento e realização humanas” (SMOLKA, 

2009, p. 30).  Nesse sentido,  Vigotski reitera que “a imaginação precisa ser completada, isto 

é, realizada num artefato, numa palavra, numa obra: precisa tomar uma forma, tornar-se um 

produto que possa integrar, de maneira objetiva, a produção coletiva” (Idem, grifos meus). 

 Aplicado às questões da constituição leitora, o trecho citado acima reitera a 

importância não apenas da experiência do outro e de seu trabalho de transmissão dessa 

experiência – e, na nossa temática, esse outro é principalmente o professor – mas também a 
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relevância de o aluno trabalhar de modo a concluir o círculo completo da imaginação em um 

produto que venha a integrar a produção coletiva de modo objetivo. No âmbito do ensino de 

leitura,  a ideia de completar o círculo da imaginação leva à de que toda mediação de leitura 

deveria resultar em algum tipo de produção, como, por exemplo, uma escrita. Isso nos remete 

ao que se exige dos alunos de uma das escolas investigadas por Machado (2003), durante o 

processo de mediação de leitura, mediação essa pautada pelo labor e que gerava um produto,  

já que os alunos devem elaborar e burilar textos para a feira cultural; completar tal ciclo da 

imaginação é o que não se pede aos alunos da outra escola por ela observada, cuja mediação 

de leitura caracterizava-se pela superficialidade e pelo receio docente de infringir a leitura-

prazer.    

 Vigotski também defende, referindo-se mais especifica mas não somente à criação 

literária e teatral que as obras de arte possuem sua própria lógica interna
58

:  

 

O autor de qualquer obra artística [...] combina as imagens da fantasia não à 

toa e sem propósito ou amontoando-as casualmente, como num sonho ou 

num delírio. Pelo contrário, as obras de arte seguem a lógica interna das 

imagens em desenvolvimento, lógica essa que se condiciona à relação que a 

obra estabelece entre o seu próprio mundo e o mundo externo. (VIGOTSKI, 

2009, p. 34) 
 

 Ora, a meu ver,  deixar de realizar tal trabalho mais profundo de mediação da leitura, 

que também inclua a escrita, e adotar uma postura mais superficial, em que se evita o labor,  

não permite que os alunos se apropriem da lógica interna das obras lidas e experimentem essa 

lógica redigindo e burilando seus próprios textos. Permanecem, assim, à margem da produção 

de algo “que possa integrar, de maneira objetiva, a produção coletiva”. (SMOLKA, 2009, p. 

30) 

 Isso significa que a mediação da leitura na escola deveria passar, entre outras 

experiências,  pela da escrita, da autoria. Assim, ser autor de seus próprios textos colaboraria 

para a constituição de leitores mais proficientes, leitores que dominam (ainda que 

naturalmente de modo mais incipiente ou superficial que os escritores profissionais) 

elementos da lógica interna das obras não apenas porque deles ouviram a teoria, ou porque as 

                                                         
58 Nas palavras de Smolka, “como construção humana, como atividade criadora do homem, a obra literária 

implica um trabalho composicional específico, uma arquitetônica, como diria Bakhtin. A reunião de imagens, a 

caracterização de personagens, a descrição de cenas, o desenrolar da trama; os modos de narrar, as escolhas de 

palavras e pontos de vista; as imagens de possíveis interlocutores; tudo isso faz parte desse trabalho, cujo 

produto final transcende o momento de criação, adquire uma existência autônoma, e escapa do domínio do 

criador, produzindo efeitos e afetos no próprio autor e naqueles que o recebem.” (2009, p. 33   
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analisaram, mas também porque experimentaram tais elementos dos textos e obras enquanto 

produtores.  

 Ora, uma ideia bastante corrente nos textos redigidos pelos sujeitos da presente 

pesquisa foi que, para favorecer a formação leitora, os professores devem deixar os alunos 

“livres” e não lhes propiciar trabalho para além daquele da mera leitura
59

. Além disso, foi 

frequentemente expressa nas redações a ideia de que os docentes deveriam proporcionar aos 

alunos a oportunidade de escolherem sempre as obras de sua preferência. Tal visão não 

converge com a de imaginação defendida por Vigotski, conforma comenta Smolka: 

 

É frequente a ideia de que a orientação das ações da criança restringe as suas 

possibilidades de realização, e que a maior liberdade para as ações da 

criança daria a ela condições de criar mais. Mas a ausência de restrições não 

significa, necessariamente, a abertura de possibilidades; e esta, por sua vez, 

não envolve, necessariamente, riqueza em realização. A experiência faz 

diferença, e a cada atividade ou (inter)ação que se realiza (e que implica, 

portanto, fechamento e restrição de possibilidades), surgem outras condições 

de possibilidades. A restrição, nesse sentido, seria condição de abertura de 

novas possibilidades. (SMOLKA, 2009, p. 44, grifos meus) 

 

 Se, no trecho acima, os termos realização, criar e criança fossem substituídos por 

leitura, ler e aluno, respectivamente, teríamos uma espécie de resumo das falas de parcela 

significativa dos respondentes desta investigação, que seria algo do tipo: “[...] a orientação 

das ações do aluno restringe as suas possibilidades de leitura, e [...] a maior liberdade para as 

ações do aluno daria a ele condições de ler mais.” E a resposta dada de uma abordagem 

vigotskiana seria algo como: “Mas a ausência de restrições não significa, necessariamente, a 

abertura de possibilidades; e esta, por sua vez, não envolve, necessariamente, riqueza em 

leitura.” 

 À luz disso, a liberdade advogada por parte dos professores não é necessariamente 

positiva, não traz ao aluno mais abertura de possibilidades. Caracteriza-se, sim, como uma 

                                                         
59

 Durante contato pessoal na biblioteca com uma professora que viria a responder a pesquisa, ela falou-me, com 

certo orgulho, do projeto de leitura da escola, que se chamava Centopeia, numa alusão à quantidade de pés desse 

animal. O projeto se restringia à contagem dos livros que os alunos (alguns poucos, normalmente sempre os 

mesmos, pelo que me disse) tomavam emprestados espontaneamente ao longo do ano e premiar, com algum tipo 

de brinde, o campeão de leitura. Numa outra escola, o projeto de leitura para os alunos do Fundamental II 

consistia em fazê-los ler em silêncio todos os dias o material de sua escolha durante 10 minutos. Em ambos os 

casos, os projetos tinham concepções francamente quantativistas: no primeiro caso, quanto ao número de livros; 

no segundo, quanto ao tempo de leitura. Houve, claro,  algumas poucas mas alentadoras exceções, como a de 

uma professora que havia elaborado e implementado projeto de leitura premiado pela Secretaria Municipal de 

Educação para uma escola pública da zona oeste de São Paulo, frequentada majoritariamente por crianças da 

favela ao lado. 
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espécie de ausência da atuação do professor de Língua Portuguesa como leitor mais maduro e 

mediador de leitura privilegiado no contexto escolar.  

 Em síntese, a atividade da imaginação é frequentemente vista como uma faculdade 

dada a priori, um dom, um talento de poucos. A maior parte dos sujeitos do presente estudo  

Vigotski parecem partilhar dessa concepção. Já Vigotski não apenas não comunga com tal 

visão da imaginação mas também faz uma aposta radical na possibilidade de todos a terem via 

educação, já que “Dada a abertura de possibilidades no organismo humano, o 

desenvolvimento do talento é também uma tarefa da educação, e não apenas uma condição 

previamente estabelecida para realizar uma atividade” (SMOLKA, 2009, p. 51 .  

 Tal aposta, a meu ver, não poderia ser mais coerente com o fato de que Vigotski foi 

professor, e professor de literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 201 

Capítulo 4 

Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar é isso. É um itinerário, um caminho que trilhamos  

e com o qual aprendemos muito, não por acaso,  

 mas por não podermos deixar de colocar em xeque „nossas verdades‟  

diante de descobertas reveladas, 

 seja pela leitura de autores consagrados, seja pelos nossos informantes,  

que têm outras formas de marcar suas presenças no mundo.  

Eles também nos ensinam a olhar o outro, o diferente,  

com outras lentes e perspectivas.  

Nadir Zago 
 



 202 

Esta pesquisa foi norteada pela seguinte questão: Quais seriam os discursos, opiniões, 

visões dos professores de língua portuguesa para explicar os casos de formação leitora entre 

seus alunos dos meios populares? Dessa primeira questão derivou uma outra: Acreditam os 

professores na possibilidade que a escola e eles próprios teriam de formar leitores?  

Para responder tais questões, retomarei sinteticamente os dados da análise dos textos
60

.  

Conforme vimos antes, 21% das redações fornecidas pelos professores de língua 

portuguesa da amostra deste estudo atribuíram a formação leitora a motivos endógenos. Além 

disso, 23% dos docentes apresentaram respostas justapostas, ou seja, que continham também 

motivos de ordem endógena,  o que perfaz um total de quase 44%. Em última instância, isso 

significa que o trabalho da escola e do professor de língua portuguesa têm caráter pouco 

relevante em face das características inatas dos alunos.  

Embora a escola enfrente problemas para formar leitores, é surpreendente que o 

professor de língua portuguesa deixe de atribuir mérito a seu próprio trabalho e ao da escola 

para apontar motivos endógenos ou justapostos (que não deixam de ser parcialmente 

endógenos) quando se pergunta sobre os casos excepcionais em que se deu a constituição 

leitora.  

Considerando-se o total de respostas (87), apenas 23% dos sujeitos atribuíram papel 

relevante à escola e somente 26% ao professor. Além disso, esteve presente em vários textos 

uma relativização da influência que tanto escola quanto professores teriam nessa formação. 

Metade do conjunto de justificativas oferecidas pelos docentes atribuíram a 

constituição leitora ao universo do sujeito (a uma característica intrínseca do sujeito ou a seu 

papel ativo e necessidades) e à sua família. No conjunto de explicações, o professor aparece 

em quarto lugar apenas, tendo sido mencionado por apenas um terço dos respondentes. E 

desses, apenas três atribuíram a ele um papel claramente fundamental.  A escola, por sua vez, 

aparece em quinto lugar, com apenas 12% das justificativas. Ademais, o número de sujeitos 

que atribuíram tal constituição a algum tipo de restrição de acesso a lazer, aos meios 

audiovisuais, a bens culturais, a educação e à própria leitura é muito próximo daquele de 

professores que acreditam que a escola exerce alguma influência.  

Além de uma tendência a excluir o potencial da escola e do professor no processo de 

formação leitora, emergiu da análise de dados uma tendência a desconsiderar que a leitura é 

um objeto culturalmente aprendido, e que, como tal, depende de trabalho ao longo da vida 

escolar. Nos textos, esteve muito presente uma ideia de naturalidade da aquisição do hábito da 

                                                         
60  Para considerações mais alongadas, sugere-se reler os itens 2.2.2.7 e 2.2.3.9, intitulados Algumas 

Considerações Prévias , dentro do capítulo de Análise de Dados.  
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leitura e uma defesa da liberdade do aluno para escolher suas leituras, além de uma prevenção 

contra a exigência de esforço, o qual prejudicaria o prazer.  

A partir dos dados da amostra da presente investigação, e em resposta às duas 

perguntas que nortearam a pesquisa, defendo que há uma tendência a atribuir a constituição 

leitora ao próprio sujeito e a sua família, e que há uma perspectiva pouco crente no papel da 

escola e do professor. 

Quais seriam possíveis causas para tal perspectiva tão pouco crente no professor e, por 

extensão, na escola, como promotores do desenvolvimento de alunos leitores? Entre os fatores 

para tanto, parecem estar não apenas as vozes do senso comum, mas também as contradições 

enfrentadas pelos professores de língua portuguesa, inseridos que estão numa lógica do 

excesso de discursos a respeito de seu papel privilegiado de mediação da leitura e da pobreza 

das práticas que as condições objetivas de trabalho e de vida lhes permitem efetivar.  

Um outro fator que emergiu dos dados para tal descrença foi a própria formação 

prévia dos sujeitos.  A análise apontou que a graduação mais sólida, em universidades de 

maior prestígio, está ligeiramente vinculada a um menor recurso a justificativas endógenas e 

fortemente ligada a uma crença maior na possibilidade de a escola e o professor serem fatores 

de constituição leitora.  

Tal achado contribui para relativizar a posição de Tardif (2002) de que os saberes dos 

professores corresponderiam muito pouco aos conhecimentos teóricos obtidos em sua 

formação na universidade e de que a socialização primária, a trajetória escolar e experiência 

de trabalho seriam a fonte privilegiada do seu saber-ensinar. A adesão à perspectiva de Tardif 

poderia ser imobilizadora. Se, conforme Machado (2012), há no Brasil um círculo vicioso de 

não formação leitora em que famílias com baixa escolaridade e com reduzido acesso a bens 

culturais enviam para a escola crianças que lá encontram professores frequentemente oriundos 

de famílias que também tinham baixa escolaridade e reduzido acesso a bens culturais, deixar 

de investir em formação manteria tal círculo. Mas a que formação me refiro?  

 A uma que não apenas aproxime o professor da leitura, favorecendo a troca da 

solenidade, da sacralização a ela relacionada pela familiaridade, mas que também favoreça: a 

disseminação das conclusões dos estudos quantitativos e qualitativos recentes sobre leitura e 

formação leitora; e o acesso a subsídios teóricos, com ênfase naqueles pautados na 

perspectiva vigotskiana do desenvolvimento, para que ele passe a acreditar no papel da 

educação e da escola como possibilitadora da constituição leitora e naquele do professor 

como mediador qualificado para tanto, para que, ao invés de desimportante,  ele passe a se 

considerar crucial.  
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 Embora ainda persistam obstáculos à democratização da leitura que ultrapassam o 

educacional, no âmbito da atuação do professor, tal visão de seu papel como fundamental no 

processo de constituição leitora influenciaria positivamente suas práticas pedagógicas.  
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ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA-PILOTO  

 

Qual é a diferença entre formar leitores numa escola privada, que atende as camadas médias 

da população e numa escola pública, que hoje atende as camadas populares? 

 

O que é importante fazer para formar leitores (assíduos, autônomos, ávidos) na escola 

pública? 

 

Imagine que eu acabei de me formar em Letras e vou atuar como professor de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Que conselhos você me daria 

sobre o COMO formar leitores, o COMO ensinar literatura? 

 

De modo geral, QUEM são os alunos que se tornam leitores e os que não se tornam? 

 

Você se lembra de casos de alunos que você diria que se tornaram leitores (ávidos, assíduos, 

autônomos)? O que você acredita que aconteceu no caso deles? A que você atribui a formação 

deles como leitores e de outros não? 

 

Tese sobre a apresentação da leitura vinculada ao labor na escola privada e vinculada ao 

prazer na escola pública, com muita facilitação. Você sente a mesma coisa ou não? 

 

Discussão sobre O QUE É LITERATURA? Que tipo de literatura a gente ensina ou tem de 

ensinar? Que leitura se ensina? 

 

Nas camadas populares você tem de trabalhar mais com o contemporâneo do que com os 

clássicos, seguindo a tendência da ênfase no prazer e da facilitação? 

 

Como você justifica, quando fala com seus alunos, o PARA QUE estudar literatura? 

 

É diferente formar meninas e formar meninos leitores? 

 

Pensando na comparação entre MENINOS E MENINAS, você vê uma distinção na forma 

como eles recebem as suas estratégias, as suas propostas?  

 

Você percebe alguma diferença entre as coisas que os meninos e as meninas gostam de ler? 

Ou não? Na privada e na pública. 

 

O professor influencia o gosto do que o menino e a menina preferem? 

 

[Apresentação da discussão sobre saberes docentes Maurice Tardiff versus seus críticos] O 

que mais determina o modo como você ensina? O tipo de aluno que você foi e a experiência 

na prática ou a sua formação prévia (graduação, licenciatura)?  

 
A escola em ciclos parece-se com a escola em séries? Como é dar aula para classes 

heterogêneas no 6º. ano por exemplo? 

 

FORMAÇÃO (como leitor e como professor), EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
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ANEXO B – PERGUNTA ESCRITA (1
A
. VERSÃO) 

 
 
 
           De acordo o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF 2009), apenas 25% da 
população brasileira entre 15 e 64 anos têm domínio pleno das habilidades de leitura e escrita, 
7% da população adulta não é alfabetizada, 21% é alfabetizada rudimentar e 47% é alfabetizada 
básica.  

Os dados de um estudo quantitativo sobre o comportamento leitor no Brasil (Retratos da 
leitura no Brasil, 2008) apontam que a principal influência para a formação leitora parece vir da 
família (op. cit.). Porém, a maioria das famílias brasileiras possuem baixo grau de escolarização 
nem desenvolvem práticas de leitura. Além disso, quanto menos renda tem a família da criança, 
piores são suas condições de acesso a gibis, revistas, livros etc. Há uma enorme fatia da 
população que desconhece os materiais de leitura.  
            Em resumo, é muito improvável que alguém das camadas mais empobrecidas da 
população venha a se tornar leitor. Apesar disso, há alguns casos raros de formação de jovens 
leitores.  Por favor, veja abaixo o caso verídico de Wesley. 
 

  
           Wesley é o segundo filho de um grupo de quatro irmãos. Mora com seus pais, três 

irmãos e dois sobrinhos numa casa simples de Cidade Tiradentes, bairro com um dos 

menores Índices de Desenvolvimento Humano da cidade de São Paulo.  

A mãe não é alfabetizada e sempre trabalhou como empregada doméstica. Seu pai 

estudou até a 4ª. série do Ensino Fundamental e alternou momentos de desemprego com 

ocupações informais, como, por exemplo, a venda de sorvetes em estádios de futebol.  

Wesley foi sempre aluno rede pública de ensino. Da 1
a
. à 5

a
. série, estudou no Jardim 

Maria Fernanda, na região do Aricanduva, da 6
a
. à 8

a
. em Cidade Tiradentes e do 1

o
. ao 3

o
. 

ano do Ensino Médio, no Tatuapé. Começou a trabalhar aos 14 anos. 

Em sua casa, Wesley não via ninguém lendo e ele nunca foi incentivado por seus pais 

ou irmãos a a ler ou a estudar. Eles também não o ajudaram com suas tarefas escolares.  

Nos bairros em que Wesley morou, não havia biblioteca pública. A partir da 5
a
. série, 

não teve acesso à biblioteca escolar. Sua família não pôde comprar livros. Entre a 5
a
 e a 8

a
. 

série, Wesley não utilizou livros didáticos.  

Wesley tem hoje 31 anos. Em 2008, então com 25 anos, Wesley graduou-se em 

Geografia pela UNESP e começou a trabalhar como professor na rede pública da cidade de 

São Paulo. Ele afirma  gostar de ler de tudo, e citou Lima Barreto e Paulo Freire como 

autores que leu recentemente. Lembra-se de não ter compreendido, ao ler Machado de Assis 

pela primeira vez, ainda no Ensino Médio, o motivo pelo qual as pessoas diziam que as  

obras daquele escritor seriam de difícil compreensão.   
 
PERGUNTA AO (À) PROFESSOR (A) 

          Apesar de todos os obstáculos à sua formação leitora, Wesley acabou se tornando um leitor 
assíduo, que aprecia livros complexos de literatura e ciências humanas. O mesmo não aconteceu 
com seus irmãos e com quase todos os meninos das escolas em que estudou.  

As estatísticas apontam fortemente para uma tendência à não formação de leitores nas 
camadas pobres. O caso de Wesley é bastante raro. É também intrigante. Professor (a), levando 
em consideração sua experiência em sala de aula, como você explicaria o caso de Wesley? Por 
que, ao contrário da maioria de seus colegas, ele se tornou leitor? 
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ANEXO C- PERGUNTA ESCRITA (VERSÃO DEFINITIVA) 

 
 
 
São Paulo, abril de 2012 
 
 
PREZADO (A) PROFESSOR (A),  
 
 
          Sou licenciada em Língua Portuguesa e, no momento, estou realizando 
pesquisa de doutorado sobre as opiniões, visões, enfim, saberes dos professores de 
Língua Portuguesa (do Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio) a respeito da 
formação leitora dos alunos das camadas populares. Como parte de tal pesquisa, 
solicito-lhe a gentileza de escrever um  texto respondendo à pergunta na página 2.  
          Peço-lhe também que, por favor, preencha a página 4 com alguns dados seus 
para efeito de análise estatística. Os dados são confidenciais e o anonimato dos 
respondentes é garantido pelo Código de Ética que rege a pesquisa.  
 Importante ressaltar também que adoto uma perspectiva de não 
culpabilização da figura do professor.  Por isso, busco contextualizar as condições 
em que atua.  
          Desde já, coloco-me à disposição para compartilhar com o(a) senhor(a)  as 
conclusões do estudo quando de sua finalização, convidando-o(a) para a banca de 
defesa, enviando-lhe o texto da tese ou até indo à sua escola.   
          Por favor, fique à vontade para me contatar caso tenha quaisquer dúvidas.  
 
 
Desde já, agradeço muitíssimo sua gentil colaboração!  
 
Ana Paula Carneiro Renesto 
 
Doutoranda em Educação  
Faculdade de Educação da USP 
Linha de concentração: Psicologia e Educação 
Orientadora: Profa. Dra. Teresa Cristina Rego 
paularenesto@usp.br 
paularenesto@hotmail.com 
(11) 3582-4559 
(11) 8175-5719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paularenesto@usp.br
mailto:paularenesto@hotmail.com
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PERGUNTA AO (À) PROFESSOR (A) 
           
 
          Há casos de jovens que se tornam leitores ávidos, que leem porque desejam fazê-lo 
e não apenas para cumprir uma tarefa escolar.  São filhos de pais não alfabetizados ou 
pouco escolarizados e sem tradição de prática de leitura. Vêm de grupos extremamente 
empobrecidos, de bairros sem condições materiais, sem saneamento básico, sem acesso 
a boas bibliotecas e com  escolas mal equipadas. Ainda assim, surpreendentemente , 
constituem–se leitores ávidos. 
         Por outro lado, existem casos de jovens de grupos altamente favorecidos, que 
moram em bairros com boas condições materiais, que têm facilidade de acesso a livros 
por meio de livrarias e de bibliotecas, que frequentam escolas consideradas excelentes, 
que têm tradição de prática de leitora na família e que, ainda assim, não se tornam bons 
leitores.  
         Como você explicaria tais casos surpreendentes: o do jovem que se torna leitor  
ávido (que lê porque deseja ler) apesar de todas as dificuldades que enfrenta e o do jovem 
que não se torna um bom leitor apesar de toda a facilidade que teria para isso?  
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                                                           Professor (a), muito obrigada! 
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Nome:                                              Data: 
 
 
Email:  
 
 
Telefone(s):  
 
 
 
Formação 

Graduação:                                                                                                 
Instituição: 
Ano de conclusão: 
 
 
Pós-graduação: 
Instituição: 
Ano de conclusão: 
 
 

 
 
Experiência Docente  

Séries           Escola pública ou privada?         Bairro e cidade             De (ano)  a  (ano) 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) do RG. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declaro que autorizo a utilização das informações fornecidas 

nesta redação para a pesquisa intitulada Os saberes e as percepções de professores de 

Língua Portuguesa sobre a formação leitora dos alunos das camadas populares: um estudo 

na perspectiva histórico-cultural, realizada em nível de doutoramento por Ana Paula 

Carneiro Renesto, na Faculdade de Educação da USP, sob orientação da Profa. Dra. 

Teresa Cristina Rego.  

A pesquisadora fará uso de pseudônimos, o que preservará meu anonimato, assim como 

aquele de meus alunos e dos estabelecimentos escolares em que atuo ou atuei.  

 

Local e data:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                                          Assinatura 
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ANEXO D – TABELA D – INVENTÁRIO DE ARGUMENTOS SOBRE POR QUE O 

JOVEM DESFAVORECIDO SE TORNA LEITOR 
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28  
RESPONDENTES  

 
CARACTERÍSTICA INTRÍNSECA DO SUJEITO 

20 respondentes Intrínseco do sujeito - Predisposição inata (genética, personalidade, espiritual) 

P3/ P18/ P76 / P12 / 
P25 / P39 / P46 / P34 
/ P59 / P64 / P71 
/P46 / P46 

predisposição inata /dois tipos: nascem leitores ou necessitam de estímulo para despertar  
 individualidade: DNA da criança a leva a gostar ou não de ler /predisposição ao gosto pela leitura / genética (curiosidade) /o desenvolvimento do hábito de leitura 
está ligado a uma linha de personalidade / deve-se a seu íntimo, pois o gosto nasce da própria pessoa e cresce a cada dia/ "aquele que nasce, gosta, se intriga não 
vê dificuldades quanto ao acesso e sua condição social / vontade e necessidade intrínseca /existe uma área do cérebro específica para a leitura independente do 
meio social (neurociência) / inteligência é presente de Deus  

P68 / P71 /P81 /P10 alguns jovens gostam mais de leitura do que outros / a leitura é um gosto pessoal / cada pessoa tem maior ou menor tendência / leitura é processo pessoal 

P53 / P57 / P80 curiosidade / vontade de saber mais 

P47 / P65 de antemão possui uma motivação / motivação interior, adquirida não sabe como 

3 Respondentes Intrínseco do sujeito - A formação  leitora é "natural" 

P17 / P26  sujeitos se interessam de forma natural / para alguns o processo é natural, sem necessidade de estímulo  

P66 impulso subjetivo quase natural o impele a ler, escrever e fazer das letras uma expansão de si 

P17 se interessam de forma prazerosa, sem obrigatoriedade , sem esforço "a leitura não deve exigir esforço" 

5 Respondentes Intrínseco do sujeito, mas precisa de estímulo ou desenvolvimento 

P27 /  P30 / P52 / 
P72 

gosto pela leitura é nato e influências externas podem agucá-lo /desejo de tornar-se leitor estava incutido na personalidade e foi desenvolvido por mentor / o 
prazer já está no coração das pessoas mas é despertado de maneiras diferentes / o prof. deve incentivar esse gosto que o aluno traz consigo desde pequeno 

P31 curiosidade - grau de desenvolvimento em cada sujeito 
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40 
RESPONDENTES  

 
DEPOSITADO NO SUJEITO 

16 respondentes DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE BUSCA, QUE TEM ( PAPEL ATIVO OU AGÊNCIA OU MOBILIZAÇÃO) 

P5/ P23 / P46 / P57 
/ P60 / P88 

vontade / força de vontade / o que faz a diferença no processo leitor são os  esforços de cada um 

P7 sujeito busca o que não lhe foi oferecido para ser diferente dos pais - leitura como ferramenta de ascensão social 

P84 busca crescimento pessoal 

P80 não se conformam com o básico, o simples, o pouco e buscam aprender e desafiar o óbvio 

P46 processo leitor, dentro de cada um se desenvolve de acordo com os interesses e objetivos de cada cidadão (AGÊNCIA DO SUJEITO) 

P46 o que faz a diferença no processo leitor são os objetivos de cada um e não o dinheiro 

P57 sujeito tem um objetivo de vida 

P36 / P77 / P84 busca estudo e entretenimento na leitura / busca conhecimento  

P52 / P64 sujeito tem desejo de buscar, de compreender,  de aprender na falta / busca conhecer, encontrar o que o satisfaz e não se empobrecer pela condição  

P53 / P84 sujeito tem curiosidade e sai à rua lendo tudo / interesse e motivação do próprio leitor 

P8 atitudes pontuais do aluno despertam para a leitura 

15 respondentes DEPOSITADO NO SUJEITO E SEU OLHAR  

P4 / P77 /P51/ P35 
/ P40 / P53 / P57 / 
P60 / P63 / P79 / 
P84 

sujeito vê educação escolar e leitura como forma de mudança - ascensão social / preocupação com o seu futuro seu e de sua família / vontade de mudança: 
melhores oportunidades profissionais 

P41 / P88 valor da leitura para o indivíduo: leitura e estudo como fatores de ascensão social 

P46 / P49 processo leitor, dentro de cada um se desenvolve de acordo como enxerga o mundo  

 8 RESPONDENTES  DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE TEM NECESSIDADE DE EVASÃO, IMAGINAÇÃO 

P2 / P43 / P24 /P23 
/ P77 

busca de fuga da realidade / necessidade de sonho / leitura possibilita escapar da realidade/ necessidade de refugiar-se do mundo precário / oportunidade de 
fuga  

P2 fuga dos conflitos íntimos 

P71 necessidade /  

P10 necessidade de abstrair sentidos do mundo, necessidade de imaginar 

P23 / P43 necessidade de enfrentar situações adversas através do imaginário / necessidade de fazer parte de um grupo que sonha para sobreviver em meio à violência  

 7 RESPONDENTES DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE ENCONTROU OU DESCOBRIU 

P51 / P70 sujeito reconhece prazer e utilidade na leitura / sujeito encontrou na leitura algum benefício: prazer, maior conhecimento, autoconfiança ou hobby 

P47 / P47 / P49 a leitura é importante para aqueles que têm dificuldade, os quais se realizam se percebem um pequeno avanço, que motiva outros / vencer as dificuldades de 
leitura é vencer suas dificuldades como pessoa / desafio de compreender vencido paulatinamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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P49  quando a leitura traz ruptura de barreiras impostas, do estado de coisas, ele busca ler mais  

P5 descoberta do prazer de ler  

P5 / P53 descoberta de poder viajar num mundo imaginário / e de sonhar 

P32 quando se envolve com o prazer de aprender e experenciar sensações, isso é para sempre 

4 RESPONDENTES  DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE TEM  CAPACIDADE DE...  

P46  o que faz a diferença no processo leitor é a capacidade de imaginação de cada um e não o dinheiro 

P10 capacidade de viver dentro da história, abstrair o sentido do texto faz leitor ávido 

P60 / capacidade de crescer com o mundo 

P72 acreditam que são capazes de ir além do que o professor propõe em sala / 

  

3 RESPONDENTES  DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE VALORIZA A LEITURA 

P38 /36 jovem internaliza discurso de valorização da leitura pelos pais /jovem se identifica com valorização da leitura pelos pais e   

P31 ler para se diferenciar dos colegas, para se exibir /  

P38 jovem valoriza a leitura enquanto prática social a despeito da família ou dos profs.  

3 RESPONDENTES DEPOSITADO NO SUJEITO, QUE SE ESPELHA...  

P31 / P69 / P62 pode se espelhar em alguém exterior à família: amigo, conhecido / espelha-se no ideal do desconhecido com um livro na mão, o qual ele busca / segue o 
exemplo 

1 RESPONDENTE  SUJEITO DESENVOLVE COMPETÊNCIAS - IMPONDERÁVEL NA TRAJETÓRIA 

P13 indivíduo pode desenvolver hábitos, competências e habilidades conforme oportunidades e ocasiões permitam (formais e informais) 
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33 
RESPONDENTES  

 
FAMÍLIA 

15 RESPONDENTES  FAMÍLIA INCENTIVA A LER E ESTUDAR 

P6 / P59 / P69 / 
P50 

família sem escolaridade incentiva a ler e estudar /  

P27 /P29 /P15 / 
P10 

pais sem escolaridade podem incentivar a estudar para ascensão social / educação é vista como meio de ascensão social / famílias incentivam filhos a ter um 
futuro melhor / família conta histórias orais de sofrimento  

P27 / P49 pais valorizam alfabetização e educação  

P22 qualquer prática precisa ser ensinada: alguém o fez: professor, familiar, vizinho 

P62 mães tem papel importante na formação dos filhos e ensina a ler por prazer/o que gosta 

P19 / P58 / P76 
/P85 

família estimula 

10 RESPONDENTES  FAMÍLIA VALORIZA LEITURA  

P36 / P49 / P46 / 
12 

pais valorizam a leitura 

P49 pais valorizam leitura como ferramenta para imaginação 

P52 / P86 pais não alfabetizados valorizam leitura  

P62/ P86 valor social da leitura para a famíia determina / visão da leitura da família passada para a criança pequena favorece 

P33 Valor social da leitura entre os grupos socioeconômicos desfavorecidos: ascensão social / futuro melhor  

P32 / P37 Valor social da leitura entre os grupos socioeconômicos desfavorecidos: crescimento intelectual / conhecimento  

2 Respondentes  Família valoriza o status leitor do sujeito   

P52 / P84 sujeito adquire papel de leitor da família / ser o único leitor da família 

6 RESPONDENTES  FAMÍLIA LÊ  

P62 / P41 família forma pelo exemplo: se a família lê, não importa o quê, a criança lerá / a base é a educação familiar, o exemplo dos familiares  

P70 algumas famílias pobres também leem materiais diversos 

P16 os pais leem histórias infantis para as crianças 

P32 contato com leitores na família 

P38 os pais leem 

3 RESPONDENTES FAMÍLIA CONTA HISTÓRIAIS ORAIS 

P34 / P56 família conta histórias de tradição oral  

P56 histórias de tradição oral são capitalizadas para a cognição do texto e para imaginação, criação e interpretação 

P23 histórias de tradição oral estimula o imaginário e favorece a leitura [sic] 

3 RESPONDENTES FAMÍLIA - IRMÃOS FAVORECEM 

P26 espelhou-se na irmã que lia e gostava de estudar 
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P26 irmã restringia acesso aos livros 

P26 ter irmãos mais velhos em idade escolar despertou gosto pela leitura e o desejo de alcançá-los 

P26 / P32 irmãos mais velhos viabilizam acesso a livros  

 
P50 irmãos mais velhos leem 

3 respondentes FAMÍLIA TEM PAPEL IMPORTANTE 

P18 /P85 / P88 O papel da escola, do prof. e da família são fundamentais /famíia tem papel importante  

2 respondentes FAMÍLIA PODE FAVORECER 

P85 / P54 família pode favorecer  

1 respondente FAMÍLIA ENSINA  

P22 qualquer prática precisa ser ensinada/estimulada - alguém o fez: professor, familiar, vizinho  

1 respondente FAMÍLIA RECOMENDA E DÁ ACESSO 

P32 contato com leitores entusisamados que recomendam obras e franqueiam acesso 

1 respondente FAMÍLIA DESEMPENHA PAPEL IMPORTANTE, MAS NÃO DEFINITIVO 

P4 Família desempenha papel importante, mas não definitivo 

1 respondente FAMÍLIA ENVOLVE AS CRIANÇAS AFETIVAMENTE COM A LEITURA 

P22  
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24 
RESPONDENTES  

 
ESCOLA 

16 respondentes ESCOLA PODE FORMAR 
4 respondentes ESCOLA DÁ ACESSO A LEITURAS 

P5 / P25 /P52 / P48 acesso a leituras via escola / contato via escola /na escola, a leitura de obra específica faz descobrir a magia da literatura / deve-se proporcionar o maior 
contato possível com o universo da leitura 

3 respondentes O PAPEL DA ESCOLA É FUNDAMENTAL 

P31/P18/P38 a escola exerce papel importante / o papel da escola é fundamental /o papel da escola é essencial 

2 respondentes  ESCOLA TEM A TAREFA DE FORMAR LEITORES 

P74 a formação leitora independe da família pois ela cabe à escola 

P74 a formação leitora é parte de um trabalho educacional que objetiva levar os leitores a compreender e a ter prazer em tudo que lerem 

P22 Cabe […] à escola trabalhar o amor pela leitura e pelos livros. 

2 respondentes A ESCOLA OBRIGA A OU FAZ LER 

P63 ser bom aluno, praticando leitura em atividades obrigatórias na escola favorece afeiçoar-se à leitura 

P28 No EF, eles leem por obrigação, porque o professor pede […] No EM, o prof. [...] através de suas aulas, consegue fazer com que estes alunos leiam 

2 respondentes ESCOLA PODE FAVORECER  

P13 "cada indivíduo pode desenvolver hábitos, competências e habilidades conforme as oportunidades e ocasiões permitam, possibilitem, tanto informais como formais " 

P85 escola pode favorecer 

2 respondentes A ESCOLA TEM TEATRO OU CONTADORES DE HISTÓRIAS 

P12 na escola, o desejo de imitar contadores de histórias: ler livro e ensaiar contação para alguém invisível 

P52  na escola, fazer teatro leva a outros universos 

1 respondente  ESCOLA FAZ DESCOBRIR O MUNDO DA LEITURA 

P19 a descoberta do mundo da leitura ocorre nas salas de aula 

1 respondente ESCOLA TEM BONS PROJETOS DE LEITURA 

P33 bons projetos de leitura da escola e o potencial de leituras individuais, coletivas 

7 respondentes ESCOLA - BIBLIOTECA ESCOLAR PODE FAVORECER 

P74 / P85 / P49 / P43 
P4 / P17 

muitas têm salas de leitura com projetos e empréstimos e os alunos gostam / biblioteca pode favorecer / acesso a clássicos da literatura via biblioteca 
escolar/acesso a livros via biblioteca escolar, com projeto para que o aluno se interesse 

P26 (NPH) visita à biblioteca da escola com a classe pode despertar desejo de ler  

3 respondentes ESCOLA FORMA POUCO OU NADA 

P87 o processo que determina a aquisição do gosto pela leitura é contínuo, pode ser direcionado durante a vida escolar, mas a semente é a família 

P61 é difícil, mas a escola pode formar (não é impossível) 

P66 a escola pouco ou nada favorece a formação  
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2 respondentes PROFESSOR VIABILIZA ACESSO 

26 
RESPONDENTES  

 
PROFESSOR 

10 respondentes PROFESSORES INCENTIVAM 

P2 /P22 / P40 / P25 
/ P72 / P82 / P78 / 
P87/ P77 / P51 

professores incentivam / professores de português estimulam  / prof. deve incentivar esse gosto que o aluno traz consigo desde pequeno / o professor é 
responsável pelo estímulo / o professor intervem através do incentivo, contando histórias, apresentando livros e porpondo projetos, constantemente / Cabe aos 
educadores e pais estimular a leitura  / alguns professore incentivam: aqueles que não obrigam 

7 respondentes PROFESSOR TEM PAPEL FUNDAMENTAL 

P43 / P44 / P72 / 
P82  / P18 / P78 / 
P28 

dependem exclusivamente dos professores para inseri-los num universo cultural / prof tem papel imprescindível de mediar o caminho do aluno / prof. é o 
principal incentivador / o papel da escola, do professor e da família são fundamentais / o professor dentro da sala de aula é o responsável pelo estímulo à 
leitura/ No ensino médio, o professor é o maior responsável por despertar e reavivar o interesse, quando ele professor lê e através de saus aulas consegue fazer 
com que os aluons leiam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7 respondentes  PROFESSORES  APRESENTAM 

P82 / P33 professor apresenta livros e autores / professora da biblioteca mostra o livro com entusiasmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P39 professor apresenta uma obra pela qual jovem se apaixona 

P4 professor mostra que é possível, através da leitura e escrita, ser alguém melhor (com vida mais digna emais preparado para lutar por direitos) 

P51 / P31 professores mostram que a leitura é prazerosa / mostra que a leitura pode ser um momento de fruição 

P87 professor apresenta livros 

 5 respondentes  PROFESSORES  DESPERTAM 

P19 / P76 professores despertam o gosto por ler /  

P12 professores despertam o gosto pelas aulas, com leitura e análise 

P12 professores despertam o desejo de ler mais, de comprar o livro pra saber o fim da história 

P28 / P31 o professor desperta e reaviva o interesse, lendo e através de suas aulas / o professor pode despertar o interesse de seus alunos através da aula 

1 respondente  Professores despertam em poucos 

P8 / P8 atitudes pontuais do professor despertam para a leitura em alguns poucos alunos  / professor faz trabalho de formiguinha em contexto muito difícil 

5 respondentes  PROFESSOR TRABALHA 

P72 / P87 / P28 / 
P78 / P31 / P85 

prof. parte  daquilo que o aluno aprecia e ampliando o repertório, trabalhando com diversos gêneros […] para desenvolver a capacidade leitora que os mesmos 
já possuem. / prof. conta histórias [...], propõe projetos constantemente/  No E.F., alunos leem por obrigação, porque o prof. pede, indica livros para avaliação, 
muitas vezes trabalha de forma interdisciplinar, faz rodas de leitura / O prof. prepara o ambiente, dá suegestões de livros, cria uma rotina, elabora atividades / 
escolhe bons textos e livros, incentiva a apresentar comentários /  professor apresenta temas de interesse e permite escolha de obras pelos jovens 

 4 respondentes PROFESSOR É LEITOR ENTUSIASMADO E RECOMENDA 

P32/ P38 / P18 / 
P76 

contato com leitores entusiasmados que recomendam obras / contato com professor apaixonado por leitura / o professor de protuguês deve ser um grande 
leitor / O prof. também tem que ser leitor 
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P45 / P32 professor viabiliza acesso 

 1 respondente PROFESSOR  E A AFETIVIDADE 

P22 apesar das dificuldades, pode surgir o amor pelos livros via afetividade no contato com o mediador 

 1 respondente PROFESSOR AUXILIA 

P30  mentor auxiliou no processo de leitura: amigo, professor, qualquer outra pessoa 

 1 respondente PROFESSOR ENSINA 

P21 qualquer prática precisa ser ensinada: alguém o fez: professor, familiar, vizinho 

1 respondente PROFESSOR  TEM TAREFA  

P70 prof. tem tarefa de fazer aluno adquirir o prazer da leitura, fazendo-o perceber que ler é divertido e pode distrair 

P70 prof. tem tarefa de seduzir, de fazer aluno adquirir o prazer da leitura, sem livros didáticos, técnicos e cobranças ('para a nota'), mas trabalhando crônicas, textos 
sobre esportes, computação, etc.  

1 respondente PROFESSOR INDUZ A CRIANÇA AO GOSTO 

P85  professor induz a criança ao gusto 
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20 
RESPONDENTES  

RESTRIÇÕES DE ACESSO FAVORECEM LEITURA 

8 respondentes  RESTRIÇÃO DE ACESSO A LAZER FAVORECE LEITURA 

P20 / P26 / P27 / 
P40 / P45 / P63 

restrição de opções de lazer favorece uso da leitura como diversão / "por não ter algo 'mais interessante'para fazer" 

P29 restrição de meios de entretenimento favorece leitura como fuga da realidade  

P77 restrição de acesso a lazer e a outros universos faz descobrir na leitura oportunidade de fuga  

6 respondentes  RESTRIÇÃO DE ACESSO AO UNIVERSO TECNOLÓGICO FAVORECE LEITURA 

 P82 /P2 /P23/P23 restrição de acesso ao universo tecnológico favorece leitura / descoberta do mundo pela leitura /restrição de contato com cinemas, televisão favorece leitura 
como forma de sonhar 

P24 / P55 restrição de acesso ao universo tecnológico favorece uso da leitura como diversão, o encontro de prazer na leitura /  favorece atração por leitura pois depende 
desta para executar tarefas e a repetição de tarefa cria hábito 

P78 restrição de acesso ao universo tecnológico favorece concentração e perseverança para leitura 

P78 restrição de acesso ao universo tecnológico reduz resistência a outras formas de comunicação e facilita introdução da leitura  

P24 restrição de acesso ao universo tecnológico favorece experiência íntima e única pela leitura  

P24 restrição de acesso ao universo tecnológico favorece constituição de identidade via leitura 

6 respondentes  RESTRIÇÃO DE ACESSO A LEITURA/ INFORMAÇÃO/BENS CULTURAIS/EDUCAÇÃO  ENGENDRA DESEJO POR LEITURA  

P37 restrição de acesso gera interesse genuíno pela leitura 

P37 restrição de acesso a bens culturais pode engendrar desejo por leitura 

P15 / P65 necessidade de conhecimento devido às suas condições de aprendizagem (suprir carências de educação?) / desejo por mais leitura e educação na falta de acesso 
à escola inclusive  

P52 sujeito tem desejo de buscar, de compreender,  de aprender na falta, de pertencer 

P52 acesso restrito a bens culturais e a conhecimento engendra desejo de conhecer mais via livro (o único meio disponível na escola) 

P69  desejo de confrontar a orientação familiar de que não poderia continuar a estudar e desejo de buscar respostas para perguntas não respondidas pelos adultos 

P60 quem tem dificuldades para leitura quando conhece o mundo da leitura emociona-se  
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  7 
RESPONDENTES  

 
O PODER DE UMA OBRA ESPECÍFICA 

P25 leitura de uma obra marcante  

P32 / P37 / P59 leitura de uma obra específica engendra nascimento do desejo de ler /livro gerador do leitor 

P52  na escola, uma obra leva à descoberta da magia da literatura 

P32 / P33 identificação com o que lê: reconhecimento na obra engendra paixão/ textos com a realidade do aluno 

P39 professor apresenta uma obra pela qual jovem se apaixona 

P28 / P28 quem nunca foi arrebatada por algum livro logo será / quando nos apaixonamos por um escritor, acabamos por gostar também dos autores que ele nos 
apresenta 

  7 
RESPONDENTES  

 
 POSSIBILIDADE DE ACESSO A MATERIAL DE LEITURA  

P49 acesso a livros infantis em casa  

P49 / P65 (NPH) acesso a material impresso via vizinhos  

P49 acesso a clássicos da literatura via biblioteca escolar 

P25 acesso a material impresso via tios 

P43 acesso a material impresso via bibliotecas das escolas, patrões dos pais, sebos ou bancas  

P26 / P32 acesso a livros via iirmãos mais velhos  

P4 alunos se encantam com biblioteca equipada e possibilidade de empréstimos 

5 
RESPONDENTES  

 
VIZINHOS PODEM FAVORECER 

P22 qualquer prática precisa ser ensinada/estimulada- alguém o fez: professor, familiar, vizinho 

P49 / P65 (NPH) acesso a material impresso via vizinhos 

P32 contato com leitores entusiasmados que recomendam obras e franqueiam acesso: família, vizinhos, pares, professores 

P79 incentivo de intelectuais, artistas, militantes do próprio meio que o jovem agarrou como uma chance 
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ARGUMENTOS RESIDUAIS  

2  respondentes   INTERNET E TV PODEM FAVORECER LEITURA 

P6 / P12  muita leitura pela internet favorece potencial de leitor crítico 

3 respondentes  PARES PODEM FAVORECER  

P54 / P30 / P31 convivência da criança com pares pode favorecer/ mentor auxiliou no porcesso de leitura: amigo, professor, qualquer outra pessoa / conversa com um amigo, 
conhecido pode apresentar mundo dos livros 

1 respondente  TREINO DA SENSIBILIDADE PARA OUTRAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS PODE FAVORECER 

P25 treino da sensibilidade para outras manifestações artísticas  

1 respondente  DECLAROU NÃO SABER OU NÃO TER CERTEZA 

P63 não sabe ao certo como se deu o prazer de uma aluna pela leitura  

2 respondentes  NÃO EMITIRAM OPINIÃO ESPECIFICAMENTE SOBRE OS JOVENS DESFAVORECIDOS 

P58 / P75  

1 respondente INCOMPREENSÍVEL 

P34  necessidade de dominar o que os colonizadores dos outros dominam 
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25 
RESPONDENTES 

 
PROBLEMATIZAM OU DISCORDAM DO ENUNCIADO DA PERGUNTA  

18 RESPONDENTES  FATORES SOCIO-ECONÔMICO-CULTURAIS NÃO INFLUENCIAM 

P5 / P13 / P14/ P76 
/P16 / P46 / P19 / 
P34 / P46 / P39 / 
P54 /P62 / P64 / 
P74 / P83 / P84 / 
P52 / P34                                                                                                                                                                                                                                              

a classe social não interfere na leitura / fatores socio-econômicos não estão relacionados à formação de leitores / a prática da leitura independe da classe  social 
/ a inteligência independe de classe social / motivação não está necessariamente ligada à situação econômica  /condições socioeconômicas não influem / 
condição sociocultural não influi /práticas de leitura da família não influem e estímulo pelo exemplo não influI / classe social não influi / classe social não 
determina prazer de ler /  

7 Respondentes Fatores socio-econômico-culturais são relevantes, mas não impedem 

P71 / P87 / P49 a prática de leitura transcende o meio do leitor /fenômenos têm origem também em aspectos que independem do fator socioeconômico/ condições sociais e 
materiais são importantes, mas não determinam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

P57 não ter recursos não impede ler porque a comunicação escrita está por toda parte 

P13 contexto familiar e acesso a livros não são a principal influência 

P4 família tem papel importante mas não determina 

P79 pobreza não é sinônimo de alienação: há miliantes, movimentos sociais, intelectuais, artistas na favela 
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ANEXO E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA-PILOTO COM A PROFESSORA 

PRISCILA  
 

Pesquisadora: Então, eu queria te perguntar... Quando a gente conversou, você me falou da questão 

do degrau entre a escola privada e a pública. A gente estava falando das duas. Eu queria te perguntar 

um pouco sobre isso, sobre a diferença entre esse papel de formar leitores numa escola que atende as 

camadas médias da população e em uma escola que hoje atende as camadas mais populares.  

Priscila: Eu acho que o acesso à leitura é tudo, assim, os alunos daqui eu percebo que eles têm esse 

acesso, né. O aluno das camadas mais altas, ele tem o acesso em casa, ele tem outros meios de 

comunicação, ele tem não só o acesso porque tá a mão, mas ele vê, ele percebe a necessidade, o 

incentivo desde o infantil da leitura, né, e assim o incentivo por outras linguagens a chegarem à 

leitura. Então, eles dançam, eles cantam, eles desenham e isso vai permeando a literatura. Isso eu não 

percebo lá, não tem um incentivo da família, ele não tem contato com a leitura seja ela de qualquer 

fonte, né. Hoje eles têm acesso também à internet, mas é rede social. A rede social muito é mais 

próxima a eles do que a internet como meio de comunicação, ou como uma leitura rápida. Então, eu 

acho que o acesso é mais difícil para eles, embora essa escola que eu esteja hoje tenha uma sala de 

leitura, é uma escola que tem índices altos de, de,  de...  

Pesquisadora: Onde é? 

Priscila: É em Osasco. 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Priscila: Embora ela tenha altos índices, assim, dentro dos parâmetros estaduais, ela tem essa 

possibilidade. Eles não são paupérrimos, mas também não têm tantas condições. Então, eu acho que o 

acesso, a criança não não não encontra leitura na vida social, não encontra leitura na casa dele. Ele só 

vai encontrar leitura no colégio, só na escola e aí  isso é muito distante. Então, só cabe a nós a leitura, 

e aí a leitura fica fechada em quatro paredes, ela não é contextualizada muitas vezes. Mesmo trabalhar, 

por mais que eu trabalhe o incentivo à leitura, mas eu tenho que trabalhar o gênero, eu tenho que 

trabalhar a gramática, acabo se tornando algo chato. O número de alunos que a gente tem que vai a 

sala de leitura, que vai pesquisar, que vai é... assim buscar a leitura é muito pequeno perto do acervo 

que a escola oferece. É pequeno. 

Pesquisadora: A biblioteca é circulante, o acervo é circulante e tudo o mais? 

Priscila: É, é circulante, e assim, nós temos de quinta, né, as nomenclaturas não mudaram no estado 

ainda, então de quinta ao terceiro ano. Tem títulos, é tem títulos  para todas as idades, desde clássicos 

infantis a clássicos nacionais e internacionais, o acesso não é restrito. Na minha escola, a gente tem 

essa possibilidade,  tem funcionários que ficam lá, mas eles não buscam. A gente tenta levar.  Então, 

eu preparo uma aula na sala de leitura. Então, eu levo, eu faço fichinha, eu preciso ter respostas 

também,  fica meio que burocrático o trabalho, né, não é tão bom, gostoso para eles, mas é um 

incentivo que eles têm. O contato com o livro é esse.  

Pesquisadora: Tá.  Agora você só tem duas classes, mas você já teve mais quatro na rede pública, de 

outras séries. Como é que foi? 

Priscila: Eu tive, eu tive assim, eu trabalhei, sempre trabalhei estado e particular, né. Mas nesse 

período me deu uma loucura, eu queria virar amiga da escola, não sei o quê [risos]. Então, eu pedi a 

conta em um dos colégios e fiquei com dois cargos públicos, dois cargos do estado. Mas eu estava me 

sentindo muito mal, porque assim, é, a cobrança é pouca por parte do colégio, a cobrança é pouca por 

parte dos pais, e a gente precisa de motivação, né, pra trabalhar. Eu não vi resultado, muito resultado, 

do meu trabalho... Não, não assim, não chegava tão rápido quanto eu chego aqui, porque ele aprendeu, 

eu trabalhei o gênero e ele já produziu. A resposta é muito mais rápida e eu estava me ficando muito 

mal com isso, mal pra tudo, tudo, sabe, eu chorava muito. 

Pesquisadora: Você estava se sentindo pouco capaz? 

Priscila: É, pouco capaz.  E daí eu pensei:  “Calma, eu preciso voltar.” Foi aí quando eu voltei. Eu 

fiquei cinco anos na escola pública, mas o que eu percebia era isso mesmo. E nas classes mais baixas e 

nos bairros mais afastados, a procura pela leitura é menor ainda. 

Pesquisadora: Tá... Você disse que deu aula no ensino médio também.  Na minha pesquisa de 

mestrado, eu entrevistei casos estatisticamente improváveis de formação de leitores nas camadas bem 

populares, assim em Cidade Tiradentes, de filhos de pais  não alfabetizados... Eu fui assim no 

extremo, pra classe E mesmo e agora no doutorado justamente... E aí eu ficava me perguntando: “Será 
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que o professor percebe a importância que ele teve lá na segunda série pra esse menino?  Esse menino 

tá falando desse professor, agora com 30 anos, tá falando de um professor que ele teve na segunda 

série do fundamental. Será que o professor na época percebia mesmo, né, o impacto dessa imediação?  

E é por isso que no doutorado eu queria conversar com os professores, com o outro lado da moeda. 

Então, assim, a minha pergunta é: “Quando você trabalhava no ensino médio, você teve casos de 

alunos que você poderia classificar como “Ah, esse aluno, para além de ler para fazer essa tarefa, ele é 

alguém que vai pegar uma revista ou que vai pegar um jornal ou que vai pegar um livro no tempo livre 

dele, ele vai fazer uma leitura de entretenimento, ele vai se interessar por ler alguma coisa de 

literatura... Você teve algum caso assim? 

Priscila: Tive, assim, pouquíssimos, né. Mas acho que tudo vai da maneira como você... Eu sempre 

tratei de literatura, o meu mestrado é em literatura, eu gosto muito, eu sempre tratei com muita, com 

muita ênfase, na sala e faço questão mesmo, e levo para eles e faço paráfrase e mostro e comparo, né. 

Esses dias aqui mesmo a gente leu um livro... que é para a idade deles, do sétimo ano, mas citava Os 

Lusíadas. Então, eu fiz questão de trazer, de falar da grandiosidade,  de mostrar alguns versos, de falar 

das rimas e de falar de toda a estrutura. Então, eu fiz questão disso. E aí eu percebi que, quando eu 

faço esse movimento, eles se identificam mais e vão buscar. E eu tive no ensino médio dois casos que 

eu consigo contar: o Paulo e a Natália. Eu não esqueço porque eles mantêm contato, fazem questão. 

Eu fiquei muito feliz, no dia em que ele foi apresentar o TCC, ele me ligou “Olha, eu vou apresentar 

meu TCC hoje”.  Ele fez música. Ela também trabalhou na área de artes, mas fez dança. Mas são dois 

alunos que eu sei que leem, que foram estudar. Eles participaram de uma ONG lá no bairro deles 

também e que foram para esse lado artístico. Mas são dois que eu sei que foram buscar a leitura e que 

fazem isso e que transformaram a vida deles a partir desse estudo. São de famílias paupérrimas em um 

lugar, assim, culturalmente bonito, que é a Aldeia de Carapicuíba, mas o entorno é muito pobre, de 

pais com grande dificuldade. Mas foram dois que mudaram a vida pelo estudo e muito mais pela arte. 

Então, eu sei que esses dois foram buscar e que eu tive contato e eu percebia isso, que eu dei aula para 

eles na quinta série e dei aula para eles no ensino médio. Então, eu acompanhei grande parte e esse 

dois eu sempre percebi que eles iam buscar.  

Pesquisadora: Tá, qual que é o nome deles? 

Priscila: Ah, é Pedro Gonçalves. O da Natália eu não lembro completo.  

Pesquisadora: Tá, é um menino e uma menina. 

Priscila: É um menino e uma menina. Hoje ela tá casada. Enfim, é superjovem. Ela tem vinte e 

poucos anos e está casada, tem um filhinha. Às vezes, eu encontro. Tem umas festas... eles participam 

de um grupo de maracatu, me avisam das festas, eu faço questão de ir e eu tenho o retorno deles, né. 

Eles lembram das aulas. É muito bonitinho, assim, eles vão viajar, se apresentar com o grupo deles, 

eles me trazem uma lembrancinha. E eu percebi que assim as aulas influenciaram muito. 

Pesquisadora: Tá.  Me conta assim...  Imagina assim que eu sou uma pessoa que está para se formar. 

Me conta que conselhos você me daria. O que que você acha que aconteceu de muito importante assim 

na sua mediação com eles para que se tornassem leitores? Assim... o que que você acha que fez com 

que eles se tornassem esse leitores? 

Priscila: Eu acho que  foi o modo de eu levar isso para a aula. Não sei se por eu gostar muito, a ênfase 

que eu dava à leitura. E a gente sempre assim, qualquer coisa assim, eu tratava da leitura sempre com 

muita festa, né. Eu fazia, levava outras linguagens, eu fazia...  tratava  pontos na literatura, e buscava 

elementos extratextuais, buscava para que eles sempre sentissem, que eles sempre sentissem que 

tivessem referências no texto, mas que não saíssem muito daquilo, né, meio formar a lição (risos), tem 

que  deixar o texto falar por eles.  Eu acho que é a maneira que eu levo para a aula, eu percebo esse 

retorno deles. 

Pesquisadora: Como que é essa maneira? O que é festa? 

Patrícia: É o entusiasmo com que eu levo, né, assim de mostrar a grandiosidade da literatura, de 

mostrar como a leitura te abre portas, como você consegue conhecer o mundo a partir da leitura, que 

contato que você pode ter extra, o quanto a leitura te abre portas, o quanto você pode se moldar como 

leitor, como ser humano. Então,  eu acho que essa maneira com que eu levo a leitura para eles, esse 

entusiasmo, esse: “Olha tá vendo a gente não conhece isso, mas olha a surpresa que isso trouxe para a 

gente e tal...” E esses dois alunos em particular participaram de um projeto em 98, quando eu dava 

aula para eles. A internet estava chegando por aqui e nós fizemos um projeto com uma escola de 

Portugal e um intercâmbio mesmo, cultural, literário e aí eles conheceram Miguel Torga e a gente 
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mandou poesia de lá e eles mandaram música pra gente e nós gravamos em um CD e mandamos para 

eles. Então, isso foi interessante. Eu acho que eu pude, nessas aulas e nesse projeto em especial, 

demonstrar isso pra eles, essa alegria e apresentar a leitura pra eles. Na época, a gente nem falava em 

gênero, a gente trabalhava tipos narrativo, descritivo e dissertativo. Mas, mesmo assim, eu acho que 

consegui fazer, levar diversos tipos de texto. Eu acho que dessa maneira com que a gente leva o texto 

para a sala, embora nessa classe eles não tenham muito contato com texto fora da escola. Então,  eu 

achava, eu me sentia no dever de levar de tudo, assim, de levar música, de levar revista, de levar 

literatura. Eu me sentia nesse dever.   

Pesquisadora: E nesse lugar tinha  também um acervo que eles podiam...? 

Priscila: A escola era muito menor, enfim, em 98 existia, assim, um depósito de livros, não uma 

biblioteca. Embora fosse circulante, quem tomava conta disso era a gente, não tinha uma pessoa para 

aquele espaço. Então, não tinha muito essa possibilidade. 

Pesquisadora: Esses dois são dois casos raros... Assim, quando você pensa, nos que, apesar de ter 

essa mediação, não se tornaram leitores, digamos, você pensa nessa  questão cultural mesmo de que 

eles não estarem imersos num ambiente de letramento na própria família no bairro e tudo o mais? Ou 

você acha que tem uma questão da relação deles com a escola, assim, com o saber? Você mesma disse 

que se sentia às vezes um pouco frustrada, né. Então, quando você pensa nos outros que não se 

formaram leitores em contraposição a esses dois, como é que você vê assim, com eles não deu tão 

certo, por quê?  

Priscila: Eu acho que tem grande influência da família. E tem assim toda uma cultura de educação: “a 

escola é chato, a escola é um ambiente chato”, né. Muitos não veem como um ambiente legal, embora 

todos os processos educacionais a gente sabe que foram doloridos. Eles não veem o processo. É difícil 

eles acreditarem no processo educacional como “Olha, tem que ser dolorido, né, tem que ser 

trabalhoso, vai sair uma hora, mas eu vou ter que ter trabalho.” Eles não aceitam isso, tudo tem que ser 

muito prazeroso. Então, essa dificuldade para eles é difícil, difícil aceitar o trabalhoso. Fora isso, eu 

acho que a questão externa ajuda muito, o pra quê, o porquê, onde eu vou usar isso, isso ajuda muito. 

Nós temos esse costume de dar livro de presente pras crianças desde pequenos. Eles nunca receberam 

livro de presente porque eles precisam sobreviver, eles precisam de roupa, de comida. Então, eu acho 

que esse externo, a leitura pra eles fica  num âmbito muito onírico. Às vezes, né,  para eles tá muito 

distante. Eu preciso saber do básico, eu preciso saber do que eu preciso para sobreviver. Então, eu 

percebo que o externo... 

Pesquisadora: É quase um luxo.     

Priscila: É quase um luxo, o externo dificulta esse nosso trabalho em sala de aula de incentivar a 

leitura:  “Não é o que eu preciso pra agora. O que eu preciso pra agora são itens de sobrevivência.” Eu 

acho que isso interfere muito. E aí junto disso a gente não tem a família que se preocupa com isso, 

porque a família também está preocupada com itens de sobrevivência, né. Isso atrapalha muito o nosso 

trabalho.  

Pesquisadora: Então, tem uma pesquisa de uma pessoa lá da Federal de Minas que fala que ela 

percebeu que na escola... Ela comprara duas escolas e ela fala que, na privada, ela sentiu que a 

apresentação da literatura estava muito vinculada ao labor.  Então, era assim: “A gente vai trabalhar a 

literatura, mas a gente vai fazer resenha, a gente vai tra-ba-lhar mesmo.” E que na escola pública ele 

estava realmente muito ligado, mais ligado ao prazer. E havia uma coisa de facilitação mesmo. Você 

sente isso quando a gente fala do degrau? 

Priscila: Sim, o trabalho é muito difícil. A leitura pra eles, muitas vezes, é assim, é vista na escola 

pública como... “Ah, é um momento de distração”. Eles não pegam o livro para trabalhar, é lazer. É 

lazer praqueles que graças a Deus ainda acham que é lazer, porque eles têm acesso à internet e ao 

videogame, a tudo isso, muito mais fácil e rápido, né. Então, para alguns é visto como lazer ainda:  

“Ah, a gente vai fazer uma aula de leitura. Oba! Vamos fazer uma aula,” né.  E no colégio privado, 

não. A gente tem uma aula aqui neste colégio, por exemplo, no nosso segmento, uma aula semanal de 

leitura compartilhada, que cada um conta o mesmo livro, cada um lê um trecho.  A gente para, 

comenta, trabalha, a gente busca elementos  extratextuais, a gente busca inferir, a gente retoma algum 

outro livro, faz questão de mostrar um outro discurso dentro daquele: “Olha, lembrem de tal livro que 

nós lemos. Olha, ele está presente nessa outra obra.”  E sempre paralelo entre clássico e 

contemporâneo, a gente trabalha mesmo o livro eh... dentro desse (vou usar as suas palavras) nesse 

labor. A gente termina a leitura. “E agora nós vamos trabalhar esse texto... Ou é uma verificação de 
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leitura, ou a gente vai indicar essa leitura para alguém. Então, vamos fazer uma lista de dicas, porque 

que que é interessante neste livro?” Então, esse degrau ainda continua, eu percebo isso. E eles assim, 

aqui a gente, pelo repertório que é maior né – o repertório deles é maior pela vivência deles – então, 

existem mais possibilidades de leituras de uma obra do que os repertórios dos outros, que são sempre 

menores. Eles não têm um repertório. Então, eles ficam no enredo,  eles não saem muito do enredo. E 

a gente faz questão de, porque só o enredo pelo enredo para os nossos alunos que têm o repertório 

maior também não tem muito sentido. Tem que mostrar a elaboração daquele enredo, o que é para 

aquilo acontecer, como foi feito, como é hoje.  A gente costuma trazer, sempre relacionar um livro 

com uma música, um livro com o gênero que a gente está trabalhando. Nós fizemos o nosso sarau. E, 

então, vamos utilizar isso. E poucas iniciativas costumam acontecer no colégio público, na escola 

pública. Poucas iniciativas.  São iniciativas quase que individuais e não de um grupo e não de um 

coletivo. E o aluno foca, se ele gosta né, se ele tem aquela habilidade de leitura já desenvolvida, e a 

gente vai trabalhar aquela habilidade,  ele gosta daquele professor. Ele não consegue diferenciar que 

ele gosta daquela disciplina, que ele está desenvolvendo aquela habilidade, que foi aquele professor 

que permitiu que ele desenvolvesse aquela habilidade. É mais um trabalho social do que...  

Pesquisadora: É. Tem uma discussão a esse respeito mesmo, do caráter de acolhimento que a escola 

pública acabou adquirindo em detrimento de um trabalho mais cognitivo até né... E tem uma discussão 

também sobre o que é a literatura. Eu tive que me digladiar com vários autores durante o meu 

mestrado, porque o pessoal da sociologia vai por uma linha mais democratizante, digamos.  E diante 

assim dessa questão de que tudo é produto cultural, é difícil falar de uma hierarquia de complexidade 

ou de uma hierarquia... de valorizar ou não determinadas obras, justificar o ensino de uma obra mais 

clássica em nome de uma suposta qualidade. Então, eu tenho um impressão de que tem um dilema do 

que ensinar, o que eu chamo de literatura, que obras selecionar. Então, entre a obra do Ferréz e a obra 

do Fernando Pessoa como é que eu escolho uma? Ou junto as duas? Então, assim, que literatura você 

acha que a gente ensina? Ou tem que ensinar? Que leitura se ensina? 

Priscila: Eu acho que a gente tem que ensinar a literatura como arte. Eu acho que é a arte da palavra... 

Assim eu preciso conjugar aquele texto, eu preciso trabalhar, ver a elaboração daquele texto, seja ele 

Ferréz, seja ele de Fernando Pessoa. Eu preciso trabalhar como arte. Então, é uma linha muito tênue 

entre realidade e ficção, entre a arte da palavra... Eu acho que é uma linha muito tênue entre realidade 

e ficção. O que eu tento mostrar é assim, literatura é a arte da palavra. Sabe aquele quadrinho? Tem 

que começar do nada, aquele quadrinho está pendurado na parede, tem uma casinha e uma árvore. 

Aquilo é real? Não, aquilo  é uma cópia do real. Então, a gente parte da mimese, parte da 

verossimilhança para trabalhar a literatura. Então, tem que tentar permear isso, né, isso que é real e o 

que é ficção. Eu sempre parto desse ponto: o que é real,  o que é arte, a literatura é a arte da palavra, é 

uma reconstrução do que é real. Eu tento buscar por esse lado, o artístico, né. Eu até tive um 

questionamento uma vez de uma mãe:  “Eu não vou gastar dinheiro com esse livro que vai ficar na 

estante”.  

Pesquisadora: Aqui nessa escola?  

Priscila: É aqui nessa escola. “Mesmo se um fosse um clássico”. Aí eu tive que responder: “Embora 

hoje seja um clássico, em um determinado momento, ele foi contemporâneo e ele também foi 

questionado.” Então, eu acho que a gente não pode em detrimento de um, né, dispensar o outro. Eu 

acho que a gente tem que trabalhar com o que é clássico, com o que é contemporâneo, porque é a 

nossa leitura que vai modificar a literatura, é a nossa leitura que vai deixar aquilo clássico ou não. 

Como diz Ítalo Calvino, por que ler os clássicos? A gente precisa buscar esse contraponto e deixar 

claro que aquilo é arte, né, mostrar a diferença: “Olha, você vai ler uma biografia, mas vai contar a 

história da vida de alguém”, você tem que permear isso.  “Olha a diferença o livro que a gente acabou 

de ler”. Vou dar o mesmo exemplo do livro aqui deste colégio. Então, ele tinha assim uma veia de 

realidade, porque eram alguns alunos que buscavam algumas pistas em países onde Portugal chegou, 

só que muito próximo à ficção. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de ficar lendo com eles. 

Então, eu acho que a nossa missão agora é ler com eles, é apresentar essa leitura. 

Pesquisadora: Você acha que, nas camadas populares, tem que trabalhar mais com o contemporâneo 

do que com os clássicos, seguindo essa coisa da facilitação? 

Priscila: Não, eu acho que a gente não pode facilitar. Pelo menos eu não tento facilitar. Eu tento 

mostrar ou dois. Eu busco mostrar o clássico e o contemporâneo, mesmo que seja a fábula para a 

quinta série, eu vou mostrar o Esopo, entendeu, eu vou mostrar o La Fontaine. Eu acho que a gente 
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tem que mostrar o clássico e trazer o contemporâneo, eu não posso deixar um em detrimento do outro, 

né. A riqueza de um acaba... sucumbindo ou acrescentando ao outro. E a gente vai encontrar no 

contemporâneo aquele discurso do clássico. E eu preciso manter essa base de conhecimento e eu acho 

que a ideia não é facilitar. 

Pesquisadora: E, quando você fala com os alunos, como você justifica, pensando no pra quê, pra que 

estudar literatura, sempre tem a história do pra que, “mas pra que eu preciso fazer isso”?  

Priscila: Quando a gente tem a família do nosso lado, tudo fica mais fácil, o para que é mais fácil. O  

para que é gostoso, o pra que é interessante, o pra que é bom pra eles não serve. Então, quando eles já 

têm incutida uma cultura de leitura, eles não questionam o pra que. Agora, quando não, na escola 

pública, onde eles não têm acesso a esse pra que, o pra que para eles é sempre doloroso, o pra que para 

eles é sempre um dever a cumprir.  

Pesquisadora: Para ter uma nota? 

Priscila: É, para ter uma nota, que também não vale muito mais para eles uma nota, com essa 

progressão continuada. Então,  o pra que pra eles é sempre tarefeiro. O que eu busco mostrar é que ali 

a gente, mesmo caso, vai ter um conhecimento de mundo, vai te abrir portas, você vai ter contato com 

um outro tipo de arte. Você não gosta de música? Você não gosta de dança? Você não acha legal ver 

um quadro, ir a uma exposição? Porque assim são coisas que também eles só conhecem com a escola. 

Essa também é uma arte, é uma arte que está próxima da gente, que a gente consegue se reconhecer ou 

consegue reconhecer uma época, é um retrato de uma época, é o retrato de uma experiência, é o retrato 

de uma sociedade, seja lá qual for. Então, eu tento permear dessa maneira, mas não é fácil. Eles veem 

a leitura como uma cumprissão de tarefa.      

Pesquisadora: Agora, eu queria enveredar por um outro caminho assim, que é um pouco  pensar em 

uma comparação entre meninos e meninas, se você vê uma distinção na forma como eles recebem as 

suas estratégias, as suas propostas, se você acha que é diferente, que não é... ou... 

Priscila: Os meninos são muito mais práticos assim. Eu acho que eles são: ”Ah, tem que ser assim, 

então eu já fiz, já li”. E as meninas não, elas perguntam:  “Mas por que assim? Por que esse? Mas 

como assim?   Eu não entendi essa parte.” E elas questionam muito mais, mas nesse momento, e elas 

querem mudar a vida dos personagens também, elas entram muito mais na leitura do que os garotos. 

Os garotos, na questão leitura, eles são muito práticos:  “É, mas aqui não tá dizendo isso. Olha, tá 

vendo?” Eles não... Eles fazem menos inferência do que as meninas. Eles são muito mais rápidos: “Já 

fiz, já fiz e agora o que que tem?” E as meninas percebo que são, assim, na questão leitura, elas fazem 

mais inferência, elas perguntam mais, elas questionam mais do que os meninos. 

Pesquisadora: Você acha que elas acabam fazendo mais análise literária, em termos? 

Priscila: Eu acho, eu acho... Poucos meninos a gente vê ou que se preocupam ou que leem ou que... 

“Ah, mas eu não respondi isso. Tá bom assim né? Ó já fiz” e as meninas fazem mais análise.  

Pesquisadora: E de onde você acha que vem isso? É uma pergunta genuína.  

Você é a minha primeiríssima entrevista, é a minha entrevista-piloto, não tem nada por trás das minhas 

perguntas, são perguntas genuínas de quem não sabe mesmo. 

Priscila: Eu não sei, eu não sei, porque assim eu tenho alunos que eu percebo que são ágeis, que 

chegam ao objetivo da aula, que chegam ao objetivo da resposta, mas eles são muito mais rápidos. Eu 

penso: “Mas que praticidade é essa? Não precisa ser tão prático!” Eles são bem mais práticos, ou bem 

mais preguiçosos também. Mas eu não consegui diferenciar o porquê disso.  É perceptível, assim, 

mesmo eu estou falando aqueles que têm bons resultados, que se empenham, eles são muito mais 

práticos do que as meninas. Eu não sei porque. Eu acho que tem ainda incutido no nosso inconsciente 

de que literatura é mais feminina, que poesia é algo muito feminino.  Eu acho que tem sentido assim 

num coletivo cultural. Embora a gente não fale dessa maneira e não aponte dessa maneira, eu acho que 

ainda existe alguma coisa. 

Pesquisadora: Você percebe alguma diferença entre as coisas que os meninos gostam de ler e as 

meninas gostam de ler na escola? Ou não? 

Priscila: Com essa onda de vampiro, todos leem tudo. É o que eu assim, leituras extra-classe que eles 

fazem questão e eu gosto muito, eles vêm me contar, vêm me mostrar os livros que eles estão lendo... 

Lá na escola pública em menor quantidade do que aqui. Mas as meninas gostam muito de romance 

dessa série Crepúsculo e os meninos gostam muito de mitologia, de deuses, de guerra. É perceptível o 

quanto eles gostam. Aqueles que são leitores mesmo buscam muito assim essa leitura. Esse 

romantismo as meninas. E os meninos, mitologia, guerra e luta.    
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Pesquisadora: E na escola pública, como é que é? 

Priscila: Eles têm contato lá nessa escola que eu estou. Eles podem ir à biblioteca, emprestar livro 

porque é circulante, mas poucos fazem isso,  poucos. Quando a senhora que cuida vem à porta me  

para falar “Olha tem dois ou três alunos me devendo livro”, eu fico feliz, brinco e ela não gosta muito. 

Eu  falo “Graças a Deus, eles pegaram livro.  Que bom, né?”, [risos], mas eles não têm nem o costume 

de me mostrar o que eles estão lendo. Pouquíssimos alunos leem. Pouquíssimos alunos. Então, eu não 

sei o que eles buscam ler. Eu sei das leituras que eu proponho porque estão dentro do meu programa, 

mas poucos vêm me mostrar um livro ou falar o que pegou, poucos. 

Pesquisadora: Você acha que o professor influencia um pouquinho essa coisa de o que o menino 

gosta mais ou que a menina gosta mais de ler? Ou não? 

Priscila: Eu acho que não. Eu acho que influencia na leitura mesmo, né, no incentivo. Então, eu faço 

questão de o que eles me mostrarem eu incentivar: “Que legal! Conta para mim, que história é essa? 

Quem que é o autor?” né. E é tão bonitinho! Eu já tive a oportunidade de levar os alunos da escola 

pública na bienal. Então, eles vêm me mostrar as coisas. “Vem professora!” E me puxam. E eu faço 

questão de incentivar todo e qualquer tipo de leitura. É claro que a leitura acadêmica que eles vão ler 

no colégio eu faço questão de selecionar e não vai ser Harry Potter porque isso eles têm acesso, não 

por preconceito, mas porque a isso eles já tem acesso, eles já vão buscar sem a minha interferência. Eu 

preciso buscar o contemporâneo e o clássico, porque isso eles não vão buscar sozinhos. Eu acho que 

isso é minha função mostrar, mas eu faço questão de incentivar, de perguntar se eles me emprestam 

livro, é claro que não tenho tempo de ler todos o livros. Daí eu busco uma resenha e falo “deixa eu ver 

o que fala sobre esse livro porque vou ter que conversar com eles”, porque eu não quero deixar sem 

resposta. Eu faço questão de perguntar, de incentivar, porque eu não quero deixar sem resposta. 

Quanto ao que eles gostam, eu acho que a gente não influencia na vontade de ler o assunto.   

Pesquisadora: E pensando de novo nesses dois casos do menino e da menina que se tornaram leitores, 

que te marcaram bastante (desculpa se estou sendo repetitiva ou insistente), mas o que você acha que 

aconteceu especificamente no caso deles? Porque você me disse que eles eram... Se você tivesse que 

explicar por que eles sim e outros não. assim, apesar da família deles ser também bastante pobre, 

apesar de eles não terem acesso, o que que aconteceu com eles? 

Priscila: Olha, eu vou ser subjetiva, assim, eu acho, eu particularmente  acho que eles já tinham uma 

pré-disposição, né. A gente tem sempre aquela mania de “Ah, não, não fui eu.” Eu acho que sim, eu 

influenciei um pouco sim, eu acompanhei grande parte da vida deles da escola. Mas eu acho que eles 

já tinham uma pré-disposição assim à leitura, já. Eu acho que isso ajuda bastante.  

Pesquisadora: Pré-disposição que vinha de algum membro da família deles ou uma coisa deles 

mesmo? 

Priscila: Eu acho que sim, eu acho que sim, algum membro mesmo que não frequentava, que estava 

influenciando. Eu acho que as aulas incentivaram, eu acho que o contexto que a gente viveu, o 

momento, esse projeto, o grupo de professores desse colégio, dessa escola nesse período era um grupo 

muito bom, era um grupo que trabalhava muito junto, tinha muita gente legal. O grupo é tão bom, o 

grupo é tão gostoso que eu saí desse colégio há tempo e até hoje nós temos contato, nós marcamos 

sarau juntos, nós nos vemos constantemente para bater papo. Então, existia um grupo legal.  Eu acho 

que o momento, assim, o cosmos estava perfeito para isso e o grupo era muito participativo, o grupo 

de professores de todas as disciplinas. 

Pesquisadora: Essa escola era onde mesmo? 

Priscila: Essa era na Aldeia de Carapicuíba.  

Priscila: É uma escola diferencial, com uma diretora maravilhosa, que incentivava muito, assim... Ela 

já faleceu, mas a escola continua muito viva, com ela, com o ato dela. Era uma pessoa maravilhosa e 

que escolheu a educação, que escolheu aquela escola,  uma escola muito simples, muito pequena, no 

meio do nada, numa rua cheia de lama e eu cheguei e disse:  “Nossa, gostei!   Na época, eu ainda 

namorava o meu marido e ele disse: “Não acredito,”.  E eu gostei muito. Eu aprendi muito naquela 

escola. E esses dois alunos que eu me lembro bem são de lá.  

Pesquisadora: Então, o título do meu projeto de pesquisa é “Os saberes dos professores” e agora me 

chamou a atenção que você disse “Eu aprendi muito nessa escola”.  O que você aprendeu naquela 

escola?  

Priscila: Eu aprendi, e assim, e a gente, até quando nós nos reunimos, a nossa fala é: “Que bom que a 

gente teve a Maria Helena!” A Maria Helena... Cabelo, a nossa diretora. Ela foi professora no Santa 
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Marcelina muito tempo. E eu aprendi tanto a parte humana quanto a parte pedagógica, eu aprendi a ser 

professora. Se eu não tivesse passado por lá, eu não seria a mesma pessoa. O grupo, a troca, nós 

conseguíamos conversar com olhares, assim, a gente conseguia perceber a dificuldade dos alunos, nós 

tínhamos uma quinta série um ano que 90% da sala não sabia ler e escrever, alunos que vieram de 

classes chamadas de aceleração, alunos com muitos problemas...  “Para tudo que a gente precisa 

mudar isso!” Precisamos reconhecer o espaço, precisamos reconhecer a escola, e eu faço aniversário 

perto do fim do ano. No final do ano, eles pediram pra professora de geografia que eles queriam ler 

um poema para mim, porque era o que eu fazia sempre isso e então eles achavam que eu gostava. 

Então, eles queriam ler para mim. Então, essa convivência eu achei que foi muito bom, para eu olhar o 

aluno, para eu saber que eu preciso chama-lo pelo nome, eu preciso olhar dentro dos olhos dele, eu 

preciso mostrar para ele que aquilo que eu estou ensinando é valoroso para mim, porque aí vai ser 

valoroso para ele. É um grupo muito bom, a gente mantém um contato, nos reunimos no dia dos 

professores. Embora cada um tenha partido para um lado, alguns continuam nessa escola... Mas é um 

grupo que eu aprendi muito como ser humano, como professora, eu aprendi bastante.  

Pesquisadora: Tem uma discussão também a respeito do quanto a formação prévia do professor é 

importante, o seu curso, a sua graduação, a sua licenciatura e tudo o mais, do quanto essa própria 

experiência no local de aula é importante. Como é que você vê isso? Porque algumas pessoas tendem 

a dizer, algumas pessoas não, tem um determinado teórico que diz “Olha, não importa tanto a 

graduação e a licenciatura do professor.  O que importa é que tipo de aluno ele foi e o que ele aprende 

quando ele já está trabalhando.” Há pessoas que criticam essa postura dizendo:  “Bom, se você adere a 

essa ideia, então você para de pedir que os professores estudem, né, você acaba com a ideia de 

formação, tanto anterior quanto em serviço. Você coloca qualquer pessoa e ela vai...  Então, eu queria 

que você me falasse, nem está no meu roteiro, é mais uma pergunta genuína que surgiu agora.       

Priscila: Eu acho assim que o que  a gente é como aluno a gente leva muito para a nossa profissão, 

não tem como, né.  A gente passa a vida na escola, né. Graças a Deus, nós professores a vida toda, os 

demais profissionais nem tanto. Passa a vida toda, então muito do que a gente foi como aluno a gente 

leva sim para a escola. Agora, eu acho importante a formação, eu acho importante a atualização. Eu 

terminei o meu mestrado em outubro do ano passado, e ainda falei com a minha colega esses dias: 

“Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um curso de sábado, alguma coisa, eu estou precisando de 

alguma coisa. Então, eu acho que essa parte de formação enriquece muito, né, não o lattes, enriquece a 

gente. É bom a gente estar no banco da escola, eu acho importantíssimo! É muito gostoso você receber 

informação, né. Um grupo de estudo é muito gostoso. Eu acho importantíssima essa troca de saberes 

acadêmicos. Mas a vivência é muito boa. Eu acho que você aprende muito, mas aí você aprende 

prática, você aprende o dia-a-dia, você aprende a olhar para um aluno [e pensar] “ele não entendeu 

nada do que eu disse agora, né. Ó, aquele ali entendeu e eu vou precisar sentar um próximo ao outro”. 

Eu acho que essa prática o que nos ensina é o dia-a-dia. É o mesmo que cozinhar. Eu posso saber ler a 

receita, mas, se eu não fizer constantemente arroz, o meu arroz nunca vai ser bom. Eu tenho que 

treinar isso. Então, eu posso saber todo o meu conteúdo, mas, se eu não treinar a minha prática 

didática, eu não vou conseguir aquilo. Então, eu acho importante essa troca profissional na prática. 

Mas não dá para deixar a formação, né, não dá para eu parar.  “Ah não, não vou fazer mestrado...” 

Mas essa troca diária é muito boa.   

Pesquisadora: E o que essa diretora nessa escola fazia? Tinha uns espaços de discussão?  Como é que 

era?  

Priscila: Ela entrava na sala e falava: “Para a aula que essa oração subordinada é muito chata. Vamos 

cantar.”  Até isso ela fazia [risos]. 

Pesquisadora: Ela entrava na sala?  

Priscila: Maravilhosa – meu celular – ela pedia, pedia. E assim ela dizia: “Dá licença. Eu estou com 

um texto aqui. Será que a gente pode ler na sua aula?” Eu dizia:  “Pode.” 

Priscila: Ela era muito humana, muito assim, ela propunha reunião pedagógica de sábado e ninguém 

se importava de ir. Nós íamos e ela levava discussões, ela levava texto, e  ficava das oito ao meio-dia 

lendo e debatendo. Ela conseguia esse lado muito humano, essa relação entre professor e aluno, 

mesmo nessa linha tênue que eu não posso ser totalmente social e eu tenho que ter a veia acadêmica. 

Ela era bárbara assim, no como chegar na gente, como tratar, como falar  “Olha, aqui você errou. Você 

pode acertar dessa maneira. Ou olha, tem tal professor que fez isso, tenta por esse lado. Olha, você 

está acertando.” Eu me lembro que, quando eu entrei na escola, era uma sala que ela tinha aberto para 
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alunos de supletivo à noite. Era uma sala superdifícil. E aí na primeira reunião... Era uma sala que 

tinha problemas com drogas, alcoolismo. E na primeira reunião, ela perguntou se eu sabia: 

  - Quem é fulano de tal? 

 Eu falei e ela disse: 

- Que bom! Você sabe o nome de todo mundo e isso a gente precisa saber sempre.  

A partir disso, a partir disso, eu disse: 

-  Bom, eu preciso mesmo saber o nome de todos os meus alunos, quem eles são 

individualmente.  

Até isso sabe, ou liberdade para a gente fazer atividade diferenciada, liberdade para a gente... 

Tinha um computador no colégio e a gente estava fazendo o projeto com Portugal. Liberdade para 

utilizar o computador dela, liberdade para parar “Agora, a gente tem que ler esse texto que é ótimo”, 

sabe, assim,  superacessível, ela tinha um contato com a comunidade muito bom. E ela era a gestora. 

Ela conseguia gerir problemas, gerenciar os problemas, conseguia ser humana e flexível ao mesmo 

tempo. Graças a Deus, ela não conseguia ser burocrática [risos], mas era uma pessoa maravilhosa, Ela 

influenciou muito na minha vida profissional...  Maravilhosa. 

Pesquisadora: Me conta um pouquinho agora, porque eu fiquei tão ansiosa para te entrevistar que eu 

não te perguntei isso antes,  me conta um pouquinho da sua formação, do seu mestrado, e há quanto 

tempo você está atuando, umas coisas agora um pouco burocráticas para uma apresentaçãozinha 

assim. 

Priscila: Então, sobre Letras, eu sempre gostei de ler, sempre, sempre.  O meu pai sempre devorou 

livros e eu ia junto. A minha irmã tem nove anos de diferença de mim. Então, eu lia para ela desde 

pequenininha. E assim, Graças a Deus, ela é leitora, fez jornalismo. Então, eu sempre gostei [risos]. 

Daí então eu escolhi Letras, eu queria ser escritora, sabe assim, coisa assim, eu só vou ler, mas não é 

tudo isso. Então, eu sempre gostei, eu estudei o ensino fundamental e médio, sempre li. Fora as 

leituras obrigatórias, eu sempre fazia questão de ler uma coisa ou outra voltada para a minha idade, 

sempre fiz questão de ler. E aí eu terminei o ensino médio com 17 anos, e pensei: “O que eu vou fazer 

agora? Ah, não sei. Faço cursinho? Não faço. E eu prestei em uma faculdade lá de Osasco, a 

UNIFIEO. Não é universidade. É um centro universitário. Eu falei “Acho que eu vou fazer aqui 

mesmo, Letras eu gosto.” E fiz Letras lá. Gostei, embora eu tenha, eu tive que buscar muito mais coisa 

fora. “Ah, isso é legal. Mas eu vi muito superficial. Eu vou ter que buscar.” Então, eu sempre fiz desse 

movimento de buscar sozinha. Não sou autodidata, mas sempre que alguma coisa me chamava a 

atenção, eu fazia questão de ler, de buscar. E sempre gostei muito de literatura. Então, eu vim pra 

PUC, eu fiz especialização na PUC na área de literatura e sempre busquei fazer cursos, ir atrás de 

palestras voltadas para a área de educação e para a área de literatura, colóquio, jornada de literatura ou 

de educação eu sempre faço questão de ir, de participar. E aí voltei para a PUC e terminei o ano 

passado o meu mestrado na área de em critica literária. Não é nem, assim, embora a gente acabe 

focando um pouco desse lado profissional, mas era literatura pura, era teoria literária, crítica literária. 

Tanto que o meu mestrado é em critica literária, é sobre João Cabral de Melo Neto. E aí eu queria falar 

sobre o lírico, né, ele foi um antilírico. E aí eu fiz a idéia de antilirismo cabralino. Foi um trabalho 

gostoso. Eu gostei.  

Pesquisadora: E ele está disponível no banco de teses lá da PUC? 

Priscila: Tá, tá, está disponível lá na PUC. Então, foi um trabalho que eu gostei muito,  bem na área 

que a gente não tem, nem os alunos têm muito contato com poesia. E a poesia no João Cabral não é 

uma poesia para ler em voz alta. Então, não a gente não vai encontrar nos saraus por aí. Mas eu gosto 

muito de poesia, gosto de literatura no geral e me identifico. Eu acho que esse condensamento da 

literatura, né, de dizer tanto em tão poucas palavras, essa preocupação formal do texto eu acho 

fantástico, acho mesmo.  

Pesquisadora: E há quanto tempo você dá aula? 

Priscila: Há 17 anos. Eu comecei eu estava na faculdade ainda. Quando eu comecei, apareceu umas 

aulas e eu não estava fazendo nada, apareceram umas aulinhas, eu comecei, gostei, né, me encantei. 

Não me vejo hoje fazendo outra coisa, embora eu tenha muitas dificuldades, mas acredito que toda a 

profissão tenha, né. A gente não pode só olhar só para o lado das dificuldades. Então, eu não me vejo 

fazendo outra coisa. Eu gosto, gosto muito.  

Pesquisadora: E durante esse tempo, esses 17 anos você ficou na rede pública todo esse tempo? Ou 

embora com mais ou menos aulas dependendo... 
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Priscila: Dependendo da situação, eu tinha mais ou menos aulas, mas o tempo todo eu fiquei na escola 

pública, sempre permeando entre a escola pública e particular, as privadas, né, porque assim, 

infelizmente o salário na escola pública é muito baixo. Então, eu tenho lá as minhas 10 aulinhas, eu 

sou professora efetiva, são minhas as aulas, mas não dá para sobreviver. Mas é um trabalho gostoso. A 

gente tem muita liberdade na escola pública.  É bom e não é bom essa liberdade.  

Pesquisadora: Me fala disso... 

Priscila: Quando você tem liberdade mas tem parâmetros,  tem planejamento, as aulas fluem. Aí você 

vê em volta colegas que têm liberdade e que não têm parâmetros e que não têm objetivo, fica tudo 

muito perdido. Aí você pega um  aluno lá no oitavo ano que teve alguns colegas que não tiveram 

objetivo, que não tiveram parâmetro, então tá faltando muita coisa para ele, fica muito segmentado. 

Ao mesmo tempo, isso é bom. É assim liberdade é bom com um pouquinho de de, com algum critério. 

Pesquisadora: Com algum critério, né?  

Priscila: Com algum critério.  

Pesquisadora: Eu estou cometendo um erro de entrevistador, estou colocando palavras na sua boca.  

Priscila:  Não, mas precisa, assim, não pode ficar muito solto, e isso é ruim na escola pública. Isso de 

ficar solto. O trabalho não é totalmente coordenado. Eles não disponibilizam um coordenador que te 

acompanha. O coordenador do estado é um inspetor de luxo. Eu fiquei na coordenação por dois anos 

no estado. Eu via algumas coisas e eu pensava “Como ele não sabe o que o professor está dando?” É 

difícil.  Você disponibiliza mais tempo do que o trabalhado. Eu preciso saber, eu preciso acompanhar. 

Embora ele tenha liberdade de planejar as aulas, eu preciso ver o que ele está fazendo... Mas isso não 

costuma ser, porque é cansativo, te toma muito tempo. E aí o cara pensa assim “Ah, eu ganho tão 

pouco. Pra que que eu vou fazer isso?”,  sabe e aí... 

Pesquisadora: E aí ele acaba ficando com um cargo um pouco burocrático. É isso? 

Priscila: É, ele fica com a burocracia toda e ele não faz a parte pedagógica. E é gostoso, né. Eu acho 

que o coordenador tem que assistir a minha aula, ele precisa me observar, ele precisa saber o que eu 

estou dando. Às vezes, eu formulo uma questão que está clara para mim, mas ele não vai pensar como 

eu, ele vai pensar como o olhar do aluno.  “Como que você trabalhou isso?” Esse debate eu acho 

importante. E no estado a gente não tem, né. As reuniões que...  Nós temos reuniões diárias aqui [na 

escola privada]. Então, esse debate é importante. No ano passado, a gente estudou o livro do 

Marchuschi... Eu acho que essa troca é importante, esse aprendizado no colégio. E no estado não tem. 

É tudo muito burocrático. As análises pedagógicas são muito genéricas, não são aprofundadas. Essa 

parte de formação, embora em tese exista, não existe. 

Pesquisadora: Lá nessa escola onde você trabalhou, porque essa é uma angústia que eu tenho assim, 

assim, como é que é dar aula para a quinta série quando você tem uma classe muito heterogênea, que 

tem crianças que não escrevem ainda, como que trabalha?  

Priscila: É muito difícil, essa inclusão não existe, é exclusão. Eles vão pra um reforço, existe em tese 

um reforço com um número pequeno de alunos. A professora faz que alfabetiza. A ideia é alfabetizar, 

mas eles não estão na faixa etária de serem alfabetizados. Então, fica muito mais difícil.  Esse aluno 

vira um copista na sala de aula. Eu tive uma aluna que fazia uma bolinha, bolinha, bolinha na sala de 

aula e na hora de apagar a lousa, ela dizia “Não professora, não apaga ainda” e ela continuava na 

bolinha. E, por mais materiais que tiverem, não se tem um acompanhamento psicológico, 

psicopedagógico, neurológico, porque alguns precisam e esse acompanhamento não existe. Então não 

existe essa inclusão, é falsa, é falsa, por mais que assim, “Bom, eu preciso disponibilizar um material 

diferente pra eles, alguma folhinha, pego um texto diferente.” Mas aquilo se esgota. Eu não posso 

parar e sentar ao lado deles. Eu teria que parar e sentar ao lado deles, pra ajudar e é impossível. Eu 

tenho mais 35 me esperando. É muito difícil. E a gente se sente muito mal quando a nossa intenção é 

formar, quando a nossa intenção é ensinar...  

Pesquisadora: Então, tem uma questão também assim, sobre essa questão da progressão continuada, 

mais especificamente a respeito do município de São Paulo, em que se diz que a escola ciclada foi 

implantada, mas que ela continua com as lógicas da escola seriada porque a escola ciclada pressupõe 

uma série de recursos e uma série de... estratégias que não estão implantadas de fato, que não se 

operacionalizam de fato. Então, que a coisa foi de cima para baixo, então que a gente tem uma escola 

ciclada que é seriada na verdade. Você tem essa impressão também? Como é que é isso?  

Priscila: É isso mesmo, a gente não tem, nós não temos subsídios, eu não sei quem vai pegar, eu não 

sei quem vai pegar essa turma no ano que vem. O professor que vai pegar essa turma no ano que vem 
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não sabe o que eu trabalhei com eles, não sabe a que ponto que eu cheguei com eles, eu não tenho 

tempo de montar uma ficha individual de cada aluno para amostrar para ele o que eu já fiz ou de onde 

a gente precisa partir. Isso não existe. A escola que eu trabalho hoje ela tem nove quintas séries e nove 

sextas séries à tarde. São muito alunos, são muitos professores de diferentes formações, de diferentes 

visões e não existe essa troca, né. Eu tenho esse aluno que tem esse déficit, mas eu não tenho material 

para que ele use, pra repor.  São perdas quase que irreversíveis. Eu não tenho como pegar isso. Eu não 

tenho como passar isso. Então, não existe um ciclo. Fecha-se série sim. A gente fecha gente fechar 

conteúdo de série. E acabou aquilo, ele vai para outra série, que seria a continuação do ciclo, e aquilo 

começa de novo, perdido. Por mais que o professor tente, não existe, não existe a ideia do ciclo hoje. 

Eu vejo a ideia de ciclo na escola pública como, não como uma progressão continuada, parece até um 

discurso sindicalista, mas não é, é uma promoção automática. Não existe, não existe esse espiral, esse 

movimento de troca, de vai e volta. O professor que pegar esses alunos no ano que vem, se eu não 

falar, ele não sabe quem produz e quem não produz. Ele não sabe como eu trabalhei, quantas vezes 

aquele aluno precisa refazer um texto, ele não sabe.  

Pesquisadora: E você tem duas classes de quinta. Pode ser que esses alunos dessas duas classes de 

quinta sejam mesclados aos alunos das outras salas de quinta que nem eram seus. 

Priscila: Pode acontecer.  

Pesquisadora: São nove quintas né? 

Priscila: São nove quintas. Eu consigo perceber, esses dois alunos que eu citei, o Pedro e a Natália, 

eles foram meus alunos sempre, assim, até a oitava série eles, né, na época, eles foram meus alunos. 

Então, eu consegui, a escola era menor, a gente tinha essa possibilidade de “Olha, vou pegar, vou dar 

continuidade a eles, eu vou continuar trabalhando com eles, eu sei onde eu parei, eu sei o que eu 

consegui, eu conheço cada um, como cada um escreve, assim, mas assim foi uma única experiência 

que eu tive. Foi um período de quatro anos que eu consegui pegar a mesma turma. E é perceptível: 

quando a gente dá continuidade, quando você já conhece o aluno, isso fica muito mais fácil. Ele sabe o 

que você vai fazer, ele te reconhece, ele sabe como você vai cobrar, quais os seus objetivos, porque eu 

acho que leva um tempo para você deixar claro para ele os seus objetivos, quais os objetivos da sua 

aula..  

Pesquisadora:  Ele percebe o que você espera que ele faça.  

Priscila: Ele percebe. Quando existe essa continuidade. A cada ano é uma outra distribuição, a cada 

ano são outros professores, embora nessa escola que eu esteja 80% da grade, né, do corpo docente é 

efetivo. Mas dificilmente existe essa continuidade.   

Pesquisadora: Tem um rodízio muito grande de professores? Não é rodízio o nome...  Mas os 

professores trocam muito de escola? 

Priscila: Nessa escola que eu estou, não, né. Eu já estou lá desde 2005. É uma escola mais central, 

uma escola que a gente tem uma boa estrutura, tem bons índices, a direção é superpresente. Então, não 

é interessante para a gente trocar, né, porque a gente tem suporte nessa escola. Então, nessa escola em 

si, não. Mas, por exemplo, eu tenho só 10 aulas. É o que é confortável para mim hoje. Mas, para suprir 

as outras 20 aulas que eu poderia ter, vem outro professor de fora. Então, esse professor não tem muito 

compromisso, ele não sabe onde vai estar no ano que vem. Ele não tem muito compromisso com a 

escola, com o aluno. Então, esse rodízio, essa troca acaba acontecendo.   

Pesquisadora: Entendi. Me conta um pouquinho do entorno dessa escola em que você está. 

Priscila: É um bairro antigo, é um bairro consolidado, é um bairro central. Fica muito próximo ao 

centro de Osasco, tem estação de trem perto, tem mercado, é de fácil acesso. O nosso público não é 

basicamente do bairro. Nós temos lista de espera. Da última vez que eu fiquei sabendo, tinha lista de 

espera de 400 alunos para essa escola. Então, é uma escola na região conceituada. Então, nós não 

temos pichação, não temos vidros quebrados, os alunos vão de uniforme, com carteirinha. A grande 

maioria dos pais são presentes. A gente tem essa presença. A direção é super presente como a gente 

não vê na escola pública. Então, a escola é bem conceituada. Então, os últimos índices da IDEF ???, 

nós temos nos destacado tanto na diretoria, em alguns níveis até estaduais da região, nós temos bons 

índices. E eu acredito que é por disso, do grupo de professores terem o compromisso com a escola. Eu 

acho que isso é importante. 

Pesquisadora: Mas assim, você está com as turmas de quinta. Você acha que o fato de ser uma escola 

bem estruturada, com bons índices e tudo o mais, você acha que isso vai ser um sinônimo de uma 

formação razoável de leitores quando eles chegarem lá no final do médio? 
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Priscila: Eu acho que nós não temos, assim... Os nossos alunos geralmente entram na quinta série e 

vão sair no ensino médio, pouquíssima troca de alunos, poucas transferências, poucas evasões – 

porque na periferia tem muita evasão, né – e a gente tem percebido isso, que os alunos que 

acompanham assim, a gente consegue melhores resultados, que estão lá há algum tempo, conhecem a 

equipe da escola, que sempre tiveram com professores que estão lá há mais tempo, que têm um 

compromisso maior com a escola, eu percebo assim, esses são alunos que... Eu percebo assim: eles  

têm mais probabilidade de ser tornarem leitores porque eles têm esse acompanhamento da escola, eles 

observam a escola como um ambiente de formação, essa escola em especial. 

Pesquisadora: Porque. na verdade, tem alunos que vêm de outros bairros e que procuram a escola em 

função do renome dela.  

Priscila: Vêm, vêm de longe, até de outro município próximo a Osasco. Eles procuram aquela escola, 

eles querem aquela escola. Então, a gente tem uma porcentagem a nosso favor.  

Pesquisadora: E eles entram por ordem de lista de espera? Ou tem um critério... 

Priscila: Não, mesmo porque não pode, [risos] embora tem uns que chegam “Nossa, por que que 

pegou, né? É muito ruim! Vai baixar nossos índices”  Mas é por ordem de chegada, cada um com a 

sua senha.  

Pesquisadora: Legal. Eu acho que... Tem mais uma coisa que você gostaria de dizer?  

Priscila: Não, se faltou alguma coisa, você fica a vontade.  A gente... Pode me ligar, a gente conversa, 

marca outro horário, o que eu puder te ajudar no seu percurso, se você precisar alguma coisa, você me 

avisa... 

Pesquisadora: Você está solidária porque você acabou de terminar o mestrado [risos].  

Priscila: É um trabalho tão solitário, né. E é tão bom, às vezes,  a gente precisa falar com alguém.  

Priscila: Não, eu preciso. Eu acho importante assim, a partir desse discurso acadêmico é que a gente 

vai ter resultado a um longo prazo, claro, na educação. A gente precisa dessas pesquisas. Elas são 

importantes para nossa formação. E precisa acontecer. Eu não posso achar que a minha prática é só 

minha. Não. A gente precisa dividir, né. Se eu puder ajudar, ótimo. Se eu puder receber informação, 

ótimo,  melhor ainda. Eu acho importantíssimo! 

Pesquisadora: Legal! Então, eu vou desligar agora... 

[Encerrada a entrevista, a conversa continuou e o dispositivo de áudio foi ligado novamente] 

Priscila: Então, eu não me lembro o nome, eu tenho o material, o CD que nós gravamos...Isso fez com 

que eles lessem bastante. Nós produzíamos textos, fazíamos textos irmãos. Um parágrafo produzido 

na sala aqui e outro parágrafo produzido em Portugal.  

Pesquisadora: Uau! E o Atlântico no meio... [risos] 

Priscila: Isso. E era muito diferente. Porque o que a gente tinha de comunicação online era o ICQ. 

Super difícil. E nós fizemos questão, fizemos ligações pra lá. Então, nós líamos alguns autores 

brasileiros e mandávamos os textos pra eles. Eles liam alguns autores portugueses e mandavam o texto 

pra nós.  

Pesquisadora: Por exemplo, sobre uma determinada temática? 

Priscila: Ou temática ou gênero. Ah, hoje é poesia. Agora, vamos produzir um conto juntos... Bem 

interessante. Tinha alguns períodos em que nós tivemos descrição do tempo. Então, íamos pra quadra, 

observávamos o tempo... E eles faziam questão de buscar no rádio e no jornal qual a previsão de 

tempo e aí fazíamos todo um texto descritivo sobre como estava o tempo e aí isso virava uma 

descrição em poesia. Então, esse projeto ajudou bastante. 

Pesquisadora: Por que você acha que ajudou tanto assim?  

Priscila: Porque a leitura pra eles e a produção era algo significativo. Eles tinham... Eles enquanto 

produtores tinham um leitor, tinham um objetivo, tinham um outro leitor.  

Pesquisadora: Ah, não era só o professor... 

Priscila: É, existia um leitor. Eles, pra produzir, tinham que ser bons leitores, tinham que ler. Lógico 

que nunca é 100%. A gente não atinge a todos. Contaminamos alguns, mas eles tinham um objetivo, 

eles tinham um leitor. E a troca foi muito interessante.  

Pesquisadora: Tá, então você diria que um dos saberes que você adquiriu é essa coisa de eu tô 

escrevendo, escrevendo pra quem?   Eu tô lendo, lendo por quê? Pra fazer o quê?  

Priscila: É. Sempre com objetivo. Eles ficavam eufóricos pra saber a resposta, pra saber a 

continuidade do texto... Eles mandaram de Portugal o jornal do colégio pra cá. Então, eles se viram, 

trocamos fotos, trocamos cartões de Natal. Então, eles tinham sempre um objetivo pra escrever, 
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sempre um leitor.  

Pesquisadora: E que série era essa?  

Priscila: Sexta série aqui e sexta série em Portugal. Embora, assim, muito diferente. Eles tinham doze 

alunos em cada sala e nós, mais de quarenta em cada sala. Eram duas sextas séries. A professora só 

trabalhava com aquela sala e ela tinha doze aulas. Eu lembro que na época eu tinha 53 aulas entre 

pública e privada. Era uma correria. E ela ficava abismada de quantas aulas:  “É impossível alguém 

trabalhar tanto assim!”  Mas mesmo assim foi muito prazeroso.  

Pesquisadora: Na minha dissertação de mestrado, aparecem duas coisas aparentemente antagônicas: 

uma é a importância de trabalhar com algo com que o aluno se identifique. Então, é o caso de um ou 

outro leitor que disse “Ah, eu li um livro sobre uma uma menina que, assim como eu, também morava 

na favela e não sei o quê, e a partir daí eu comecei a ler”. E tem alunos que dizem “Ah, eu li gibi do 

Konan e, a partir daí eu comecei a pensar em outros mundos, diferentes desse em que eu vivia”. Então, 

tem a coisa do parece comigo e tem a coisa do é exótico, é diferente. Como é que você vê isso nessa 

questão do projeto com Portugal? Você acha que o fato de eles escreverem de um modo diferente, 

usando por exemplo tu, e eventualmente com vocabulário diferente e tal... 

Priscila: Ao mesmo tempo que era exótico pra eles conversar com alguém de outro país, eles sentiam 

muito essa história de país irmão. Embora Portugal, assim, nas entrelinhas, eles fizessem questão de 

falar “Olha, nós descobrimos vocês, tiramos o véu”,  embora eles tenham... Até as crianças têm essa 

visão muito clara de que “Olha, nós os salvamos, vocês eram selvagens”,  é quase isso... Embora tenha 

essa visão do colonizador e do colonizado, eles conseguiram mostrar pros alunos “Olha, embora isso 

tudo aconteça, nós temos também nossa cultura, temos também os nossos autores, nós temos a nossa 

identidade. A diferença da variação da  língua era importante pra eles mostrarem a identidade. E eles 

achavam engraçado: “Olha como eles escrevem.” Essa autoafirmação de identidade pela língua foi 

importante.  

Pesquisadora: Que legal... 

Priscila: Foi, foi bem legal. Foi um trabalho muito bonito. Pena a gente não ter registrado muita coisa. 

Porque eu assim com 53 aulas, com essas duas séries, a gente não ter registrado muito.  

Pesquisadora: Isso daria um artigo pr‟uma revista científica.  

Priscila: Daria. Eu lembro que quando eu estava na especialização na PUC, numa aula de didática eu 

trouxe algum material do que eu tinha guardado... A Maria dos Prazeres, a professora, ficou encantada 

“Ah, vamos conversar...” Mas na época não era minha ideia a educação... Era uma aula de didática e 

eu achava que era importante a gente comentar sobre aquilo. Foi um trabalho maravilhoso. Eu tenho 

vontade de fazer outros parecidos. Eu tenho vontade de fazer com Angola. Eu tenho essa vontade. 

Vamos ver... Preciso pôr em prática.  

Pesquisadora: No [canal] Futura passa... Tem sempre alguém do Rio conversando com alguém de 

Timor-Leste. E aí um dá informações linguísticas pro outro. É bem interessante. Mas é uma coisa 

muito telegráfica... Que expressão, que gíria as pessoas usam aí pra dizer tal coisa? O que vocês 

fizeram é muito mais complexo.  

Priscila: E assim era muito engraçado, na periferia, pensa nos nomes das crianças... 

Pesquisadora: Tipo Suelen?  

Priscila: É. E as combinações – o nome do pai com o nome da mãe. Em Portugal, cada série tinha 

quatro Inês, Ana, Pedro, Fernanda... Então, eles ficam encantados, os alunos portugueses, com o nome 

dos alunos daqui, assim, e não olhavam com preconceito. Acabavam achando muito legal. “Mas aqui 

todo mundo é  Inês, todo mundo é Ana, todo mundo é Fernanda... E aí tem cada nome tão lindo... 

Pesquisadora: Até há algum tempo em Portugal era proibido colocar nomes não considerados 

portugueses.  

Priscila: E aí eles ficavam encantados com os nomes. Muito bonitinho. Foi um trabalho muito 

gostoso. E eles lembram.  Nós nos encontramos... Eu encontro com os alunos. Até o Pedro, a Natália 

lembram desse trabalho. É bem gostoso. Olha, e no que você precisar, pode me contatar.... O que eu 

puder te ajudar...  

Pesquisadora: Ah, obrigada!  

Pesquisadora: [...] Eu estou fazendo uma disciplina sobre gênero e essa questão do gênero não está 

tão clara pra mim. Então, acho que eu preciso formular melhor as perguntas pra mim mesma pra poder 

te perguntar, porque ainda é uma coisa que eu tô estudando e não tá muito clara pra mim. Mas assim 

tem uma discussão sobre essa questão das meninas supostamente serem educadas mais pra 
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passividade, que você apontou também, e a literatura estar associada com esse universo mais 

feminino, mais doméstico e tal... 

Priscila: A gente assim... Fora as leituras que são as leituras obrigatórias, aqui na escola privada S., a 

gente tem uma lista de livros que a gente indica por trimestre também, porque a nossa preocupação é 

essa: voltar a temática mais para os meninos e mais para as meninas. E a gente, assim... Eles acabam 

escolhendo aquele livro que a gente pensou que fosse pra menino e as meninas escolhem o livro que 

nós pensamos que as meninas iriam escolher.  

Pesquisadora: Existem casos surpreendentes?  

Priscila: Sim, existem. Por exemplo, nessa última lista, tinha O Diário de... Os meninos escolheram. 

As meninas, acho que uma ou outra. Mas A marca de uma lágrima, que é uma historinha toda 

romântica do Pedro Bandeira, as meninas escolheram. Então, isso acaba acontecendo. O outro, 

Mohamed, o menino afegão, ah, eles já pensam “É guerra!”. Então, a maioria dos meninos escolheram 

o Mohamed. Isso acaba acontecendo. Mas assim, você me falou e eu comecei a lembrar, mas o que 

eu...    

Pesquisadora: Eu vou tentar elaborar melhor e aí eu vou te pedir mais uma meia horinha, tá bom?  

Priscila: Não se preocupe.  

Pesquisadora: Legal!   

 

EMAIL RESPONDIDO PELA PROFA. PRISCILA EM COMPLEMENTAÇÃO À 

ENTREVISTA 

 

Durante a entrevista, você me contou sobre as características da escola da Aldeia de Carapicuíba, da 

diretora, do projeto com Portugal, o que foi muito interessante para a pesquisa como um todo, mas 

agora eu precisaria de mais detalhes sobre o Pedro e a Natália.    Você poderia, por gentileza, contar 

as histórias de formação leitora de cada um dos dois, se possível separadamente, em especial as 

trajetórias do momento em que você começou a ser a professora deles até o momento em que parou? 

Para auxiliar você nessa tarefa (árdua, ainda mais porque já estamos em clima de panetone... rsrs), 

tomei a liberdade de fazer um brainstorming de algumas de minhas curiosidades, com ênfase na 

questão das diferenças entre meninos e meninas:   

1) Durante a entrevista, ao falar dos alunos de modo geral,  no contexto do  colégio  

privado, você disse que os meninos tendiam a ser mais práticos e rápidos (talvez preguiçosos) e as 

meninas a ser mais detalhistas, analíticas. Você acredita que o Pedro e a Natália também apresentaram 

tais características durante os processos de formação deles?   

Não me lembro ao certo de características tão peculiares, estive junto a eles há mais de dez anos. 

Lembro-me que os dois se dispunham a participar de atividades voltadas à leitura. O Pedro com uma 

flexão mais ritmíca, o que confirmou-se posteriormente por ter escolhido a música como profissão, 

gostava de contos populares e poemas.    

2) Que tipo de aluno cada um deles foi? Como você os descreveria quanto a   

aspectos mais cognitivos, de aprendizagem e quanto a aspectos comportamentais?  Ele tinham um 

histórico de bom comportamento e de bom aproveitamento quando chegaram até você? Eles A   

Quanto ao comportamento ambos sempre foram crianças saudáveis, brincavam, mas nada que 

comprometesse o aprendizado. Não atrapalhavam às aulas e sempre atentos.  A Natália era mais 

dedicada e apresentava mais facilidade em absolver os conteúdos, tímida, mas sempre dispostas. O 

caderno sempre organizado e as tarefas em ordem. Ela terminou o EM e sei que após fez cursos na 

área de expressão corporal e cultura popular.  O Pedro não tinha dificuldades, mas era um pouco mais 

lento, como a maioria dos garotos o caderno não era tão organizado, mas tinha mil ideias, tínhamos 

que trazê-lo para o planeta Terra.   

3) No contexto do projeto da escola com Portugal, você percebia diferenças entre  

os meninos e as meninas na participação, na aprendizagem, nas práticas, no comportamento, nas 

posturas?   

As meninas mostravam-se mais receptivas na questão de criar vínculos, o s meninos mais 

desbravadores. As meninas ficavam aguardando notícias, a troca de textos, enfim materiais diversos. 

Os meninos eram mais visuais queriam ver fotos, saber como era a escola de Portugal, como vivam, 

enfim eram mais curiosos quanto à prática.     

3A) O Pedro parecia-se com os outros meninos do colégio ou não? Que semelhanças e que 
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diferenças tinha em relação aos outros meninos?    

O Pedro era um garoto da periferia como todos os outros que ali estavam, mas com algumas 

diferenças. Ele é muito educado, sabe falar e ouvir, é atento, embora as ideias fluissem bastante. Ainda 

hoje, utiliza algumas variantes linguisticas peculiares da falta de estudos de seus familiares e do local 

onde vive, e por vezes, esquece do plural, o que é, também, característico das periferias. Ele traçou seu 

caminho, buscou suas conquistas, mesmo com dificuldades e hoje estuda música e quer devolver isso 

ao bairro e à escola, s eu sonho é voltar à escola e dar aulas de música no local onde diz ter aprendido 

muito. Hoje ele é um rapaz influente em sua comunidade, inclusive politicamente, diferente dos 

demais. Alguns garotos da mesma ideia cintribuiram para confirmar as estatísticas tornaram-se pais 

cedo, envolveram-se com drogas, com assaltos, e poucos têm uma vida comum, com subemprego.     

3B) A Natália parecia-se com as outras meninas do colégio ou não? Que semelhanças e que 

diferenças tinha em relação às outras meninas?   

Era uma boa garota, porém mais dinâmica e participativa. Sempre envolvia-se nas tarefas e 

atividades, era uma líder nata, mesmo quieta ela conseguia o apoio da maioria. A Natália sempre teve 

a simpatia de todos por ser carinhosa e atenciosa.  co   

3C) O Pedro apresentava pontos em comum com algumas meninas? 

  Creio que na questão de execução de tarefas e na contribuiçã o das aulas, ele falava um 

pouco mais que os garotos quando se tratava de comentários voltados aos textos, os meninos em geral 

tendiam a ser mais práticos.    

3D) A Natália apresentava pontos em comum com alguns meninos?    

Não me lembro.   

4) Você se lembra de alguns momentos, algumas obras, atividades ou mediações específicas 

que favoreceram muito o interesse do Pedro pela leitura? A que você atribui isso?  Se a leitura fosse 

atrelada à música era mais fácil chamar a atenção do Pedro. Sempre que possível fazer uma 

intertextualidade onde pudesse apresentar um poema ou uma música ele se interessava mais, creio que 

por sua predisposição à musical.   

3C) O Pedro apresentava pontos em comum com algumas meninas?  Creio que na questão de 

execução de tarefas e na contribuição das aulas, ele falava um pouco mais que os garotos quando se 

tratava de comentários voltados aos textos, os meninos em geral tendiam a ser mais práticos.  

3D) A Natália apresentava pontos em comum com alguns meninos?    

Não me lembro.   

4) Você se lembra de alguns momentos, algumas obras, atividades ou mediações específicas 

que favoreceram muito o interesse do Pedro pela leitura? A que você atribui isso?   

Se a leitura fosse atrelada à música era mais fácil chamar a atenção do Pedro. Sempre que 

possível fazer uma intertextualidade onde pudesse apresentar um poema ou uma música ele se 

interessava mais, creio que por sua predisposição à música.   

5) Você se lembra de alguns momentos, algumas obras, atividades ou mediações específicas 

que favoreceram muito o interesse da Natália pela leitura? A que você atribui isso?   

Ela era uma boa ouvinte, em momentos de contação de histórias ou quando comentava sobre 

alguns autores ela estava atenta, creio que esse era um caminho para ela buscar outras leituras.   

6) Houve diferenças entre as obras, atividades ou tipos de mediação que interessaram ao Pedro 

e à Natália?   

Eles eram de séries diferentes e idades diferentes as aulas não eram as mesmas não me lembro 

ao certo de práticas cotidianas dessa época que possam ter sido iguais. O cotidiano da sala de aula é 

muito parecido e, pro vezes, para nós torna-se quase mecânica, desse modo não lembro-me de nada 

relevante que não leituras e aulas expositivas que muito tenham influenciado. Sei, também, que a 

burocracia desromantiza as aulas. 

7) Na escola de Aldeia de Carapicuíba, você acredita que apenas o Pedro e a Natália se 

tornaram leitores (de entretenimento e/ou literários)? Ou você crê que mais alunos se tornaram 

leitores, dentre os quais você destacou os dois?    

Acredito que tenhamos influenciado outros alunos, falo deles, pois marcaram. Tenho o 

exemplo também da Elaine, que hoje é professora de língua portuguesa da rede pública e faz questão 

de confirmar constantemente da importância do grupo de professores para sua história e escolha. 

 

ANEXO F - TRANSCRICÃO DA ENTREVISTA-PILOTO COM A PROFESSORA 
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FERNANDA  
 

1a. PARTE - 29/fevereiro/2012 

 

Pesquisadora: A minha pesquisa é justamente sobre os saberes dos professores.  Então, eu queria que 

você me contasse um pouquinho sobre qual você acha que é a diferença entre formar leitores em uma 

escola como essa aqui, perto da qual a gente está, que atende as camadas médias da população e 

formar leitores em uma escola pública, que hoje atende majoritariamente as camadas populares, e 

quais são os desafios específicos da escola pública. 

Fernanda: Bom, para o aluno da escola pública, não só a leitura como a própria escola quase não têm 

valor. Então, você mudar essa mentalidade é muito difícil. A maioria precisa trabalhar ou vive numa 

situação complicada, a família é totalmente desestruturada. Às vezes, eles ficam sem casa, às vezes, 

eles  estão trabalhando. Então, é complicado. Os alunos do noturno encontram um valor no estudo por 

conta do trabalho. Então, eles sabem que eles podem ascender economicamente se eles tiverem uma 

qualificação. Então, eles se preocupam um pouco mais. Aí os adultos. Os adolescentes jovens da EJA 

já são mais difíceis, porque eles não têm... Isso para eles não é valor. Quando você perguntou do livro 

didático, muitos muitos pensam que o fato da escola ser pública, e de o livro estar ali à disposição, é 

porque aquilo não é bom, que tudo não é bom... por que foi dado pra eles, mas eles também acham que 

eles não merecem o que é bom. O livro não é bom. Esse desprestígio da escola pública ele é de todos 

os lados. Então, tem esse olhar também: “Ah, o livro didático é uma porcaria.” Agora, a leitura dentro 

da sala de leitura, no espaço de leitura, eles percebem os livros que chegam, então eles até encontram 

uma relação melhor. Mas com o livro didático não. O livro didático na escola pública não é o único 

material. Hoje existe um caderno de apoio que trabalha os gêneros, que também é usado pelos 

professores e tudo o mais. Mas nem sempre nós encontramos facilidade  para trabalhar com ele.  

Agora eu me perdi um pouco na sua pergunta, é... 

Pesquisadora: Assim, como que é a formação? 

Fernanda: Para eles, isso não é  valor. Então, não faz parte da realidade deles, do dia-a-dia dentro de 

casa, ler. E você mostrar que a leitura realmente pode te surpreender, pode te transformar e você pode 

se conhecer e tudo o mais, é o desafio do professor, é o desafio. Aqui na escola particular, isso  é um 

valor familiar, seja por qual motivo for. Às vezes, é uma questão de prestígio social, para a 

manutenção do status quo. Mas é um valor. Mas eu também acho que o trabalho do professor precisa 

ser muito rigoroso, porque, mesmo sendo um valor familiar, muitas vezes isso só fica na superfície, 

entendeu, só fica no verniz, no verniz cultural, e não nisso que o texto literário pode efetivamente te 

trazer de prazer.  

Pesquisadora: Então, isso tem muito a ver com uma das minhas perguntas, que estava mais lá para 

baixo, que é: como você justifica, quando fala para os seus alunos, o para que ler, ou para que ler 

literatura especificamente? Você já me falou dessa questão de se transformar, de se autoconhecer. 

Fernanda: Para conhecer a sua realidade, conhecer  a sociedade, o mundo. 

Pesquisadora: Você fala disso para eles... 

Fernanda: Sim. Porque os textos literários são uma via de conhecimento, uma das vias de 

conhecimento. A ciência é uma e a literatura para mim é outra, a arte. Então, aí no caso, a arte verbal, 

a literatura é uma via de conhecimento. Você entrar em contato com essa reflexão, essa representação 

do mundo é uma das maneiras mais enriquecedoras para o ser humano. Então, você poder elaborar a 

sua humanidade e conhecer, conhecer a si mesmo, conhecer... A literatura é o melhor caminho. 

Pesquisadora: Que conselhos você daria a alguém que acabou de se formar, que vai atuar como 

professor de Língua Portuguesa lá no ensino do fundamental II, no ensino médio, sobre o como 

formar leitores, ou como ensinar literatura? Eu acho que uma parte dessa pergunta você já respondeu. 

Mas, se você tivesse que sintetizar, imagina que eu acabei de me formar lá em Letras, e iria começar a 

atuar...  

Fernanda: Primeiro, perguntar dos propósitos, dos porquês de ler. Segundo, nunca esquecer o texto, 

que muitas vezes as pessoas querem falar dos textos, falar dos gêneros, mas não olham para os textos. 

Pesquisadora: Como se a gente falasse de uma pintura, mas não mostrasse a pintura ao aluno? Você 

acha que o professor faz mediação demais? 

Fernanda: É. Ou então faz recortes demais, mas não olha para o texto. O texto é o principal motivo da 

leitura. Ele não é desculpa para falar de outra coisa. O texto é o objeto de estudo e é dele que...  
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Analisando e interpretando o texto é que você pode efetivamente descobrir o prazer de tê-lo lido. 

Porque só quando você se debruça sobre o texto, olha para o texto, analisa o texto, e seus elementos 

constitutivos, é que você é capaz de reconstituí-lo e buscar uma interpretação, encontrar uma 

interpretação. Então, muitas vezes, as pessoas têm medo dos textos, os professores têm medo do texto. 

Isso é um problema. Então, não existem respostas ou receitas prontas, mas existe a frequentação 

daquele autor, a frequentação daquele texto, o convívio com ele, os recursos teóricos que nós 

aprendemos na faculdade para poder olhar para aqueles gêneros literários e poder falar a respeito 

deles, dos textos. Então, falar do texto não é resumir o enredo, falar do texto não é falar também só 

dos elementos que constituem esse texto. Falar do texto é olhar o que é singular naquele texto. E é por 

isso que a gente continua lendo os mesmos textos por séculos, porque eles continuam atuais, 

continuam dizendo e revelando quem somos, porque nos trazem conteúdos que são universais do 

homem. Tudo isso a gente só pode fazer lendo o texto. Então, fugir do texto é a primeira coisa que 

você não pode fazer. 

Pesquisadora: Tá. Entendi. E nessa questão do texto, tenho uma pergunta que nem está no meu 

roteiro, mas como é que a gente delimita o que é a leitura autorizada, legítima, da crítica literária e o 

que é, ao mesmo tempo estimulando uma pluralidade de sentidos,  que é assim: eu delimito, assim, se 

esse Y, é “Olha que legal! Ele está enriquecendo uma outra possibilidade de leitura!” ou olho para isso 

e eu tendo a ver X nisso  e o meu aluno lê esse mesmo texto e vê Y. Como é que eu “Gente, por falta 

de conhecimento linguístico ou de frequentação a esse escritor ou de conhecimento histórico, esse 

aluno está viajando, não tem nada a ver, né.” Não é uma coisa assim...  

Fernanda: Muito movediça...?  

Pesquisadora: Não é uma pergunta que eu [tenha preparado no roteiro], é uma pergunta legítima 

mesmo. Como não dizer ao aluno “Sua leitura está errada”, como não desprestigiar a leitura dele, mas 

ao mesmo tempo dizer “Olha, acho que não é bem por aí...”? Você entende o que eu quero dizer?  

Fernanda: Eu entendo. Muitos alunos tendem a achar que, como a obra é polissêmica, ele pode falar 

qualquer coisa. Só que aí eu volto a lhe dizer a mesma coisa: o texto é o texto, certo? Você encontrar 

caminhos interpretativos é uma atividade subjetiva, mas que parte da objetividade. Você precisa criar 

o distanciamento, porque senão você só faz o impressionismo. A leitura não é impressionismo. Eu 

acho que a princípio nós fazemos  impressionismo. Mas nós precisamos aí numa atitude que é da 

crítica, do leitor mais atento, você precisa checar se aquilo que a sua percepção... te trouxe, se isso 

efetivamente constrói um caminho interpretativo. Então, a análise é muito importante, o texto, porque 

o texto é feito de, é língua, o texto é língua, são escolhas estilísticas, não é um tema, o cara não está 

falando de um tema. Então, é o modo como ele trata o tema que interessa muito mais. Agora, esse 

requinte de interpretação ele só se adquire quando você passa a ser um leitor menos ingênuo. Então, 

você precisa ensinar o aluno a fazer uma leitura crítica. No ano passado, com o pessoal da EJA, da 

quarta etapa, da sétima e oitava, eu tinha um aluno que deve ter 40 anos, uma coisa assim,  músico, 

mas que não pôde estudar, e nós lemos o “Conto de Escola” do Machado. Então, eu falava: “Então, 

gente, vamos procurar esse período da regência, a passagem da maioridade. Então, tá. Agora vamos 

voltar para o texto.” Porque a gente pode nunca chegar nessa coisa de aquela historinha, aquele 

homem que está contando de um episódio da vida dele, de quando ele era criança, onde ele aprendeu o 

que era corrupção, o que era delação. Você pode ficar nessa primeira leitura do reconhecimento da 

moral e da ética dentro da sociedade pelo olhar infantil, mas você pode também estabelecer o vínculo 

com a realidade, que é o que o Machado faz, com a realidade dele, nesse período da história do Brasil. 

Então, essa análise dele de que a sociedade é aquilo que se aprende na escola. Então, a escola é 

produto dos anseios e dos desejos da sociedade. Se você aprende a delatar e a corromper, é porque a 

sociedade também é corrompida e delata e também usa de caminhos nem sempre éticos para atingir o 

que ela quer. Aí ele pegou e falou assim:  

- Puxa, professora! Eu quero aprender a ler assim. - E aí eu falei: 

- Então, a gente precisa olhar para o texto, perguntar para o texto o que ele está querendo dizer 

com isso que ele colocou aqui. Isso é um dado pra gente sair do texto e ir buscar uma informação lá do 

outro lado, uma informação histórica, às vezes, uma relação com uma outra personagem de um outro 

livro, o autor dialogando com outro texto, uma intertextualidade. Isso são procedimentos, 

procedimentos importantes para que alguém aprenda a ler melhor.  

Pesquisadora: E me fala uma coisa. Você percebe uma diferença, uma distinção entre a forma como 

os meninos e a forma como as meninas recebem as suas estratégias, as suas propostas, os seus 
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procedimentos? Se você pensar em quem se torna leitor... E aí leitor quer dizer um leitor que lê não 

apenas como tarefa, mas que lê porque quer, que escolhe ler em algum momento a ver TV, ou que 

escolhe ler a conversar com alguém ou que escolhe ler um texto literário porque aquilo lhe dá prazer,  

um leitor que eu já chamaria de assíduo ou autônomo, não sei que nome dar, ainda vou definir isso. 

Você percebe diferenças entre os meninos e as meninas? Você acha que as meninas se tornam mais 

leitoras ou os meninos mais? Ou você acha que eles gostam de coisas diferentes? Ou na escola pública 

é difícil avaliar isso porque o grau de leitura mais autônomo ainda é um pouco... Como é que você vê?                    

Fernanda: Eu acho que a princípio as meninas são mais ingênuas.  Elas ainda têm aquele modelo 

romântico e elas vão buscar na leitura esses padrões. Mas eu não sei lhe dizer assim. Eu tenho aqui na 

escola excelentes leitores, meninas, leitoras muito boas... Às vezes mais que os meninos. Na escola, 

uma outra coisa que eu percebo é  aquela coisa: uns gostam mais de mais livros de ação, outros 

gostam mais de livros mais românticos, ligados ao amor. Mas eu não consigo dizer para você se uns 

têm uma competência maior do que os outros para aprender esse tipo de estratégia... 

Pesquisadora: Você acha que o professor influencia o gosto das meninas e dos meninos ou não? Você 

acha que o professor acaba direcionando, “Ah, eu acho que você vai gostar desse livro, e você vai 

gostar daquele”,  de acordo com o sexo ou não? 

Fernanda: Eu acho que o professor pode, à medida que ele conhece o aluno, pode intuir quais livros 

seriam interessantes para determinada pessoa. Mas eu também acho que pode ter essa... esse 

improvável de você pegar e falar assim “Leia isso, é um livro interessante”. E a pessoa se surpreender 

e gostar muito. Agora, se você falar de algum livro com paixão, com certeza você vai influenciar o 

outro a ler. Se ele vai gostar do mesmo jeito que você gostou é outra história. A gente no fundamental, 

nós temos, eu pelo menos tenho o hábito de ler os contos do Edgar Alan Poe, porque eles adoram, né, 

os livros de terror, de mistério, O Gato Preto, O Coração Delator. E aí tanto os meninos quanto as 

meninas gostam muito. Gostam e ficam encantados. Ficam encantados. E agora, olha, eu estou quase 

sendo designada para ir para a sala de leitura na prefeitura. E aí hoje eu estava na sala de leitura e as 

crianças do fundamental II vão procurar os livros de mistério, de terror. Elas têm um... ou os livros de 

aventura, as meninas da quinta série.   

Pesquisadora: Você acha que os meninos procuram mais ação, aventura e as meninas tem essa coisa 

mais romântica?  

Fernanda: Eu acho, ou então mais misteriosa, mais mística, elas gostam mais. Agora, poesia, que é 

um gênero assim muito... encantador, mas ao mesmo tempo difícil de compreender, nossa, aí você 

precisa realmente trabalhar vários estilos, vários tipos de poema para que eles aprendam o gosto. 

Porque senão, a princípio, eles vão gostar mais dos poemas que têm rima. Depois, eles vão pro sentido 

e aí eles gostam quando eles descobrem que eles entenderam, eles gostam.  Ou então eles gostam dos 

poetas concretos, pós-concretismo, dos poetas que brincam um pouco com essa coisa do poema piada, 

do poema que tem essa coisa espacial, do poema mais concreto também. Mas eles gostam de poesia. 

Você pega e diz “Olha, vocês vão ler um poema, vão declamar um poema”. Eles levam a sério, sim.  

Pesquisadora: Então, pensando ainda nesse contexto de escola pública, você se lembra de casos de 

alunos que você acha que estão realmente com esse perfil? Você foi professora de alunos que você 

acha que vão espontaneamente à sala de leitura pegar obras já? E aí eu queria que você me dissesse 

quem são esses alunos e quem são os alunos dessa escola que se tornaram leitores ou que estão se 

tornando leitores e quem são os que não estão se tornando leitores. Você percebe alguma diferença 

entre eles?  

Fernanda: [silêncio] 

Pesquisadora: Talvez você possa pensar assim em um ou dois casos concretos... 

Fernanda: Ano passado eu tive uma aluna... leitora. Às vezes, ela implicava u pouco, que ela queria 

ler os mesmos livros, os mesmos autores do início da adolescência dela ou da juventude, lá da 

infância. Então, ficar naquele lugar confortável da leitura mais fácil. Mas, no final do ano, eu pedi para 

escreverem uma autoavaliação e aí eu percebi que tudo aquilo que ela falava que ela não gostava, os 

textos, os livros, ela gostava muito. Mas ela não queria demonstrar. Mas ela é uma menina que quer, 

eu percebo que ela quer mudar, ela quer transformar a vida dela, ela quer sair daquela condição. Então, 

ela investe nos estudos dela. Dentro das possibilidades dela, ela investe nos estudos. 

Tem uma outra menina. Essa eu não tenho muito contato, não foi minha aluna. Era  uma menina bem 

difícil,  daquelas  que gostam de enfrentar o professor, que fala palavrão. Ela faz parte de um projeto 

da outra professora da sala de leitura, da primeira professora, que eu ainda não sou. E esse projeto é 
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Amigo Leitor. Então, ela pegou um grupo de alunos da manhã, meninas da manhã, meninas que têm 

um perfil de difícil socialização e que brigam muito e que vivem uma situação complicada em casa. E 

passou a orientá-las para lerem à tarde para os menores. E me parece que essa menina, ainda com 

muita resistência, então, na sala de leitura, fazendo essa atividade,  lendo para os menores, lendo o 

texto,  pegando livro para ler, está melhorando de comportamento na sala... Ela ainda resiste. Então, 

ela bate de frente ainda com os professores, mas me parece... E ela está crescendo, logo logo ela já está 

no oitavo ano, mas ela está melhorando. Então, o perfil dela está mudando. E eu acho que em grande 

parte é esse vínculo, esse negócio assim de ter... de ter esse laço afetivo com os menores, de ser útil 

para os menores, de exercer esse papel de quem conta uma história. 

Pesquisadora: Ela é professora ali...  Engraçado isso.   

Fernanda: É. E aí  ela está mudando um pouco o perfil dela. 

Pesquisadora: Tem casos de meninos que você acha que se tornaram leitores também? Você se 

lembra? 

Fernanda: [Silêncio]. Eu não sei. Agora eu não estou conseguindo me lembrar. Eu não sei se eles 

passam assim, entende, se eles continuam leitores depois. Porque, quando eles estão no início do 

fundamental II, eles ainda gostam dessa leitura dos super-heróis, dos quadrinhos e tal. Eu tive um 

aluno na outra escola que era magnífico leitor, um menino na quinta série, um menino encantador. E 

nós lemos, eu lia com eles em sala de aula, e nós lemos aquela versão da Odisseia da Ruth Rocha 

juntos, eu e a sala inteira.   E depois a gente fazia algumas atividades e eles ficavam super 

empolgados. E naquela turma eu tinha meninos que gostavam muito de ler. Gostavam de escrever e 

gostavam muito de ler e... Foi uma turma muito trabalhosa, mas muito legal.   

Pesquisadora: E você acha que vinha de onde esse gosto pela leitura desses alunos? 

Fernanda: Eu acho que em parte da escola mesmo, dos professores, não sei se da quarta série, então  

de algum desses professores, que todos eram muito interessados... e em parte foi comigo, que 

continuei estimulando isso neles. 

Pesquisadora: Onde era essa escola? 

Fernanda: Essa escola era na Vila Olímpia.  

Pesquisadora: Então, era um outro perfil de aluno também. Era uma classe média baixa? 

Fernanda: Era uma classe média baixa ou então filhos de porteiros, ou então de empregada 

doméstica, ou de funcionários. Era ali naquela região da Vila Olímpia, na rua Casa do Ator. Então, 

muitos alunos ali os pais trabalhavam na Daslu... E estudavam lá e ficavam lá um tempo. Então, é isso. 

Eu estou vendo a hora porque eu tenho uma reunião. 

Pesquisadora: Eu sei, mas quando você quiser, fica tranquila, pode ir. 

Pesquisadora: Tem uma tese da Universidade Federal de Minas Gerais, em que a pessoa compara 

uma escola pública com uma privada com relação à mediação da literatura e ela chega à conclusão de 

que na privada a mediação da literatura é feita insistindo-se no labor que existe. Então, são muitas 

resenhas, é muita análise literária,  é muita produção de texto. E que, na escola pública, ela sentiu que 

existia a facilitação, o discurso do  prazer, “Olha como é legal, como é gostoso” e não o labor.  Até 

por uma questão de coisas externas à própria escola. Você acha que isso acaba acontecendo um 

pouquinho? 

Fernanda: Eu acho que o discurso oficial é esse. 

Pesquisadora: O discurso oficial é  “como é gostoso ler!”   

Fernanda: É. Isso. Pra gostar de ler. Como é gostoso ler.  

Pesquisadora: Ninguém fala que ler é difícil. 

Fernanda: É.  

Pesquisadora: Quem que fala isso? A Marisa Lajolo. Tem que falar que ler é difícil, que é trabalhoso.  

Fernanda: É muito trabalhoso. E você precisa realmente passar por etapas, senão você não entende o 

que você lê. Existem mil dificuldades: o empecilho do vocabulário, a estrutura do texto, o arranjo, 

tudo isso é difícil. Eu sei que o discurso oficial é esse, é o prazer da leitura,  mas eu também nem sei 

se isso só se restringe à escola pública. 

Pesquisadora: Você acha que na privada também... 

Fernanda: Na privada, a impressão que eu tenho é que o fato das crianças às vezes não lerem é 

porque você não deu os livros, ou então porque você não os estimulou. Mas existe também uma 

mentira criada, porque acontece muito isso: até determinada época, a criança, até o começo do 

fundamental II, ama ler,  lê muito, lê, lê e depois se desinteressa. O que acontece é que essa leitura da 



 255 

infância e do começo da adolescência hoje em dia é uma leitura facilitadora. Então, eles pegam um 

monte de tralha na biblioteca para ler.  Eles leem muito, eles pegam livros com muitas imagens, livros 

com pouco texto e livros, assim, as  editoras entopem o mercado de livros que são pra falar de temas. 

Mas são livros com uma linguagem mais facilitada. Como eles começam a amadurecer e eles precisam 

se defrontar  com textos mais densos, eles desistem. E o que as pessoas falam é assim: 

- Mas eles deixaram de gostar de ler? 

Não, é que eles nunca tinham aprendido a ler. Eles podem continuar lendo a vida inteira “Os 

dez mais vendidos” da Veja, entende, mas eles nunca vão entrar em contato com uma leitura... uma 

literatura de qualidade. Então, isso acontece, independente... Então, a conversa do prazer de ler parece 

que é isso. Então, sabe, tem que ser fácil para eu gostar de ler. E o que nós devemos ensinar é que o 

prazer de ler está na dificuldade de desvendar aquele texto. Então, é tarefa do professor. Eu acho que é 

tarefa do professor.  Porque não é mais tarefa da família. Porque existem poucas famílias que cultivam 

também a leitura dos clássicos, de textos mais... Se eu não estou enganada, a classe média de todo o 

modo não cultiva. Nem sempre dentro de casa, os próprios pais não são leitores. 

Pesquisadora: Eu teria mais algumas perguntas, mas eu estou um pouco preocupada com o seu 

horário, não quero te atrapalhar de forma alguma. A gente pode interromper aqui e depois eu  

converso com você sobre a possibilidade da gente se encontrar de novo ou sobre a gente conversar por 

e-mail, porque, independentemente da pesquisa em si, a própria conversa em si é muito interessante. 

Eu fiz Letras. Eu fui fazer Letras lá na FFLCH porque eu gostava muito de literatura. Então, toda essa 

conversa, além de tudo, é muito prazerosa. 

Fernanda: De que ano que você é?  

Pesquisadora: Eu entrei em 86 e eu saí em 90.  

Fernanda: Eu sou quase sua contemporânea. Eu entrei lá em 89 e saí de lá em 2003, mestrado em 

2003. Mas eu fiquei anos fazendo meu curso, mas eu não lembro de você, Ana. 

Pesquisadora: É, mas eu lembro que entravam 800 pessoas no vestibular, não era? E cada um fazia 

uma disciplina e a gente não se encontrava mesmo. 

Fernanda: Ai, Ana, obrigada! 

Pesquisadora: Obrigada a você, Fernanda. Obrigada mesmo! Então, eu vou entrar em contato com 

você. Eu vou na verdade ouvir sua entrevista e... 

Fernanda: Espero que tenha ajudado um pouquinho. 

Pesquisadora: Ajudou sim, obrigada, Fernanda. 

 

2
a
.  PARTE (uma semana depois) 

Fernanda: Faz tempo que eu não escrevo um trabalho longo assim, então se eu tiver que escrever, eu 

não sei se eu não vou ter problemas. 

Pesquisadora: Menina, eu não sei como é que faz para fazer uma nova gravação, só um minutinho. 

Esse é antigo. Acho que é só colocar gravar, né... Eu não estou nem enxergando para falar a verdade. 

Fernanda: Você tinha que sentar aqui ó, porque aqui tem luz. 

Pesquisadora: Não, tudo bem. É só para começar realmente. Ah, entendi. Ele está me informando que 

ele está cheio.  

Fernanda: E você precisava apagar. 

Pesquisadora: Eu vou apagar. 

Fernanda: Olha que coisa mais bonitinha essa cozinha toda branca com essas pecinhas de porcelana. 

Olha, que coisa linda. Ana, se não fosse por você, eu nunca teria entrado aqui. 

Pesquisadora: É, mas é legal aqui. 

Fernanda: É, nunca teria entrado. 

Pesquisadora: Sabe como eu descobri aqui? Eu precisava a todo o custo de um lugar para fazer o meu 

trabalho quando eu estava escrevendo o meu projeto de pesquisa, o meu apartamento ainda estava 

terminando de reformar e eu precisava de um lugar silencioso para ler. Aí eu descobri esse lugar aqui 

de cima e eu me refugiava aqui, mas eu ficava aqui, ligava meu computador, lia.  

Pesquisadora: Exatamente. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, Fernanda, de quando que 

você acha que você se tornou leitora, assim, se você tem uma memória de quando você começou a 

gostar de ler. E um pouquinho assim saber do,  você já me contou um pouquinho, mas eu queria um 

pequeno currículo seu.  Você já me contou que você fez letras na USP, um mestrado e tudo o mais, 

mas eu queria um pouquinho saber sobre o seu trabalho. 
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Fernanda: A minha biografia acadêmica. 

Pesquisadora: Isso. E, antes disso, a sua formação como leitora, porque, se alguém vai fazer Letras, 

provavelmente já era um leitor ávido muito antes. 

Fernanda: Eu sou a segunda filha de uma família de seis filhos. Eu tenho então irmãos seis anos mais 

novos do que eu, dez anos mais novos do que eu. Então, quando eles nasceram, eu já tinha seis ou dez 

anos e eu contava histórias para eles. Então, eu contava histórias, eu levava ao cinema, fazia essas 

coisas assim de irmã mais velha. Eu acho que na escola, assim, eu criança não era uma leitora, mas eu 

adolescente já era leitora. Porque eu não sou de uma família de pessoas letradas. Os meus pais são 

estrangeiros, não estudaram em português e não tinha livros na minha casa. Só os livros da escola. Eu 

não tinha livros. E eu me lembro, assim, que quando eu ia à casa dos meus tios, tinha gibis, porque o 

meu pai achava, assim, que livro era para comprar o livro que era da escola. Para ele, não era para 

comprar qualquer livro, entendeu? Então, ele não comprava. A minha mãe às vezes comprava alguma 

enciclopédia para nos ajudar nas pesquisas, mas assim de comprar uma coleção e tal, não. Então, eu 

não era uma leitora, mas eu ia à casa dos meus primos e eles tinham gibis, eu lia gibi na casa deles. 

Tinha, na casa de uma tia, tinha uma coleção daqueles contos de fadas, assim. Aí eu acho que eu 

ficava entediada de ficar lá, eu ficava lendo, mas eu fui me tornando leitora conforme eu fui 

crescendo. Então, eu fiz escola pública, né. Como eu estudei na escola pública e lá nós tínhamos os 

livros obrigatórios de leitura, que era uma prática que hoje na escola pública não tem. Existe uma 

obrigação de ler na sala de leitura, os alunos pegam livros para ler, mas você não tem uma obrigação 

de ler esses livros para a aula. Então, nós tínhamos leitura. Aí eu fui lendo, né, eu fui gostando de ler. 

Aí quando eu fui pra faculdade, primeiro eu fiz Ciências Sociais, e aí eu fiz então Ciências Sociais na 

PUC primeiro. E alguns dos meus professores faziam um vínculo entre a sociologia e a literatura. 

Então, eu ficava curiosa e ávida em conhecer os livros tão falados e comentados. Então, aí eu passei a 

ler, aí eu passei a ler muito mais, assim, a selecionar mais a minha leitura, porque até então eu lia de 

tudo. Então, eu lia Castanhedas, lia Aldous Huxley, lia, lia, sei lá... Em Busca do Tempo Perdido, lia  

coisas que saíam no Círculo do Livro, e tudo o que aparecia na minha frente que eu achava 

interessante ler.  Então, na adolescência, era mais ou menos isso. Então, só quando eu entrei na 

universidade, foi que eu passei a selecionar mais a minha leitura, fazer uma leitura mais assim “Ah, 

não! Então quero ler os clássicos, vou ler os clássicos! Vou ler Dom Quixote, vou ler A Divina 

Comédia, vou ler A Odisseia.  Então, eu passei a ler esses livros... Li Camus, então eu fui lendo, lendo  

tudo o que eu ouvia, que eu achava interessante, que se comentava. Então esse ambiente universitário 

de pessoas letradas e... que valorizam a literatura fez com que eu aprendesse a gostar de literatura. 

Pesquisadora: E quando você estava na PUC e fez Ciências sociais, você ainda não era professora?  

Você atuava... 

Fernanda: Eu ainda não era professora. Eu fui assim, eu fui professora por um tempo esporádico 

enquanto eu estudei. Eu dei aula de OSPB, de Educação Moral e Cívica, aula de História, porque eu 

fazia Sociais e podia fazer isso. Depois, quando eu fui para as Letras, eu fui para as Letras para fazer 

árabe e português, porque a minha família é libanesa. 

Pesquisadora: É mesmo? Que legal! 

Fernanda: É, eu sou Fernanda, certo, você pensou que o meu Fernanda era português, mas o meu 

Fernanda é árabe.   

Pesquisadora: Então, eu sou descendente de portugueses, mas eu acho que os árabes na invasão 

moura tiveram uma influência na minha família por causa do meu tipo de rosto e tudo o mais, mas eu 

não sabia que os libaneses usavam o nome Fernanda também.  

Fernanda: Muito, usam muito o Fernanda.     

Pesquisadora: Eu não tinha ideia. Mas se fala Fernanda ou Fernanda? 

Fernanda: Fernanda. Ou então, no meu árabe caipira, Fernanda com ó. Usam muito. Fernanda é um 

nome muito comum no mundo árabe. Então eu fui fazer árabe e português, fiquei muitos anos fazendo 

árabe e português e aí eu tive outro lado na minha vida profissional. Eu trabalhei com couro, 

confecção de couro com a minha irmã muitos anos, enquanto eu fazia Letras. Enfim, eu trabalhava 

com confecção, eu não dava aula. Eu passei a dar aula, eu dava aula às vezes, entendeu?  Ah, em 2000 

eu fui lá, eu dei aula porque tinha aparecido umas aulas, mas eu trabalhava com outra coisa. Eu acho 

que foi por isso que eu consegui inclusive fazer o meu mestrado, porque, depois que eu terminei o 

meu mestrado e passei só a trabalhar como professora, eu não consegui mais voltar. Então, eu fiz 

árabe e português, depois eu fiz  mestrado na teoria literária, e aí eu pra Hilda Hilst, então de poesia, 
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então né, eu fiz curso, né, na teoria literária, literatura e tal, mas, mais assim focado pra poesia, e 

assim, o meu objeto de estudo era a poesia. E aí eu terminei em 2003. Agora, ano que vem,  já vai 

completar 10 anos.  

Pesquisadora: É mesmo, o tempo voa! Então, e você acha, assim, pela descrição que você fez da sua 

formação, eu diria, é correto se eu disser que você atribui a sua formação mais... O seu café tá 

esfriando, pode tomar... 

Fernanda: Não, pode falar. 

Pesquisadora: ...Se você atribui a sua formação mais à escola do que ao seu ambiente familiar em si 

ou não? 

Fernanda: É, mais à escola. Porque foi na escola que eu conheci melhor o meu ambiente familiar, 

entende? Porque o meu ambiente familiar, ele é, ele está restrito àquele grupo de pessoas, né, que têm 

todas assim, a mesma, a mesma característica: imigrantes que vieram para cá, trabalhar, camponeses 

que não tinham uma boa condição lá, vieram fazer a América. Então, é essa a característica. Eles 

valorizavam os estudos? Valorizavam, mas eles tinham toda aquela tradição: você é mulher, vai casar, 

constituir família, ter filhos. Acho que eu fiquei tão traumatizada que eu nem casei. Então, nesse 

sentido, foi o ambiente escolar e acadêmico que me suscitou essa vontade de encontrar outros mundos, 

inclusive para compreender o meu mundo de origem. 

Pesquisadora: Só um parênteses nada a ver com a minha entrevista, aquele filme Caramelo é libanês?  

Fernanda: É libanês, é libanês. Faz depilação com a cera, que é um melado de açúcar e limão. 

Pesquisadora: E você acha que o filme de alguma forma retrata, ainda que parcialmente, a vida hoje 

de uma certa faixa de mulheres no Líbano? Pergunta nada a ver com a entrevista [risos]. Tô derivando. 

Fernanda: Eu acho que deve retratar, pelo menos, né, uma das moças era católica cristã., a outra era 

muçulmana, uma né, uma era homossexual.  Eu acho que todas essas coisas estão ali presentes, tem a 

tradição, você não quer fugir à tradição, mas também tem seus desejos. Eu acho que as pessoas 

encontram meios de viver nessas experiências sem entrar em choque, né, com aquilo que é a cara 

daquele lugar. Mas o Líbano mudou muito, né, mudou muito. Agora já tem seis anos que eu não vou 

ao Líbano. E em 2004, quando eu fui pela última vez, eu já achei, assim, muito diferente do Líbano 

que eu conhecia, porque eu conheci o Líbano na década de 80 em um período de guerra civil e de 

invasão  israelense, síria e tudo o mais. Então, aquilo estava um pouco congelado, e ainda havia uma 

geração que agora já se foi que é a geração dos meus avós. Então, eu tive contato com um libanês que 

era aquele libanês do século XX, do começo do século XX, aquele camponês tradicional.   

Pesquisadora: Parecido com os meus avós. 

Fernanda: É, e depois, na década de, em 2004, quando eu estive lá, o meu avô materno já estava bem 

velhinho. Ele morreu em 2008 com 104 anos. Então, aquele mundo se perdeu, já foi assim. Agora as 

pessoas que são mais idosas têm um pouco daquele mundo, mas tem também desse mundo de hoje, 

porque eles viveram uma outra realidade e a guerra efetivamente interrompe a vida das pessoas, né. As 

coisas não se alteram, a pessoa não consegue fazer nada. Então, fica tudo muito precário. Então, isso 

em 2004 estava muito diferente, muito diferente. Então, há uma tendência de se manter os hábitos, de 

se reafirmar por conta dessa tradição, entendeu?  Eu quero ser desse jeito porque eu quero marcar essa 

diferença. Mas há também as mudanças, as mudanças estão aí. As pessoas não conseguem barrá-las, 

não conseguem. Então, muitas vezes você encontra as pessoas libanesas muito mais tradicionais aqui 

no Brasil do que lá. 

Pesquisadora: Isso acontece na verdade com todas as colônias. Os japoneses do Brasil parecem ser 

muito mais tradicionais do que os que permaneceram no Japão. 

Fernanda: Porque eles sentem essa necessidade de preservar algo que eles viveram, né, e lá as coisas 

mudam, né, as coisas mudam o tempo todo e aqui você precisa marcar a sua diferença. Eu demorei 

muito para lidar com essa ambiguidade ou essa dupla identidade, né, porque ela é uma coisa bem forte 

na minha formação. Então, agora tem uma coisa que é muito interessante dentro da minha tradição, e 

aí, como leitora eu acho legal. É... a minha mãe é uma contadora de histórias, nata, nata. Aquela da 

tradição oral. Então o timing dela para contar as histórias é muito bom. 

Pesquisadora: Ah, e ela contava histórias para vocês? 

Fernanda: E ela contava histórias para a gente em árabe quando nós éramos crianças. Hoje ela conta 

para os netos. E um dos meus grandes prazeres era, assim, na hora do almoço, sentar à mesa com ela e 

ouvi-la contar as histórias dela, da infância dela. E então isso também eu acho que me encanta bastante 

dentro da tradição, né, de – que isso eu vi no Líbano quando eu estive lá das pessoas sentarem e 
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ficarem contando histórias, pelo menos na década de 80. E então isso, isso é, é... Eu acho que me 

encanta até hoje e faz com que eu vá buscar nos livros outras histórias e tal... Eu, eu adoro esse 

negócio de histórias, de ficar conhecendo a experiência do outro pelos livros, né. Porque aí também 

você acaba conhecendo as suas próprias experiências, assim, e se conhecendo também.  

Pesquisadora: É verdade. E quando você se tornou professora, você já foi trabalhar... Você falou da 

escola que era na Vila Olímpia, tem a escola do Ceasa na Vila Leopoldina, teve a escola no Jardim 

Planalto. Você foi trabalhar primeiramente em que bairro? 

Fernanda: Na prefeitura, o primeiro bairro foi no Butantã. Naquela escola que tem o projeto da 

Escola da Ponte. Depois é que eu fui pra Vila Olímpia, Vila Madalena, Jardim Planalto e agora Vila 

Leopoldina. 

Pesquisadora: Tá, legal. Então, na entrevista, você... Ah, você quer me dizer mais alguma coisa sobre 

a sua trajetória? 

Fernanda: Não, não, agora assim, concomitante à prefeitura, eu sempre trabalhei em nas escolas 

particulares. Então, eu trabalhei no GBV, no Magnum, no Porto Seguro, no Sagrado. Ah, e eu 

trabalhei no Santo... também. Então, eu trabalhei nessas escolas, assim, eu trabalho sempre nas escolas 

particulares e pública. 

Pesquisadora: O que faz de você uma entrevistada muito interessante segundo a minha orientadora. 

Ela fala: “Nossa! Que ótimo!” Eu tive uma reunião com ela, e ela disse: “Perfeito! Que ótimo!” 

Fernanda: É porque aí, quando eu comecei assim, eu larguei, larguei a minha outra profissão, daí 

chegou num momento que eu falei “Não, não quero mais”, a minha irmã continuou trabalhando e eu 

parei, eu passei a ser só professora. E ser só professora significa trabalhar muito, muito. Então, a 

escola pública tem aqui...  Eu, eu olho pra escola pública de duas formas. De um lado, eu me sinto na 

obrigação de trabalhar na escola pública, porque eu a vida inteira eu fui aluna da rede pública. Eu fiz 

uma universidade pública e eu me sinto na obrigação de voltar e devolver tudo o que eu aprendi na 

escola pública para o público da escola pública. Então, tem esse lado, assim, eu acho que todo mundo 

que se forma dentro de uma universidade pública tinha como obrigação trabalhar pelo menos uma 

parte da sua vida profissional na escola pública.   

Pesquisadora: Para ter alguma coerência. 

Fernanda: Para ter uma coerência. Então, tem esse lado. E tem um lado da segurança, não é verdade? 

Porque eu sou concursada. Então, é bom, é difícil, é ruim, é complicado é, é tudo, mas eu tenho o meu 

trabalho certo, garantido. Parte das minhas, das minhas finanças é equilibrada por conta dessa, desse 

meu cargo. Então, são dois lados. Eu não gosto de ficar escamoteado as coisas. Eu não tenho um outro 

emprego que me dá essa garantia. Só se eu fosse fazer, prestar um concurso em uma universidade 

pública e tal. Mas para isso eu preciso ainda fazer outros esforços, outros esforços.                       

Pesquisadora: Claro, tá. Você acha que havia uma exigência da sua família de que você tivesse um 

bom desempenho da escola, pergunta número um. Número dois: você acha que o fato de você ser boa 

aluna se tornou sinônimo de ser leitora? Ou o fato de ser leitora foi sinônimo de ser boa aluna? Ou 

você pode ser mau aluno e ser leitor? Como é que você vê assim? 

Fernanda: Eu acho que eu nunca, assim... Eu fui sempre boa aluna. E eu cheguei num momento da 

escola pública muito difícil, no inicio da decadência. E isso foi muito duro para mim, porque eu me 

sentia, assim, privada de conhecimento e de oportunidades. Eu tive que lutar muito para repor essas 

defasagens na minha formação. Eu acho que até hoje eu faço isso, certo. Então... Então, a escola não 

me ofereceu tudo o que eu queria. Me ofereceu muitas greves, né. Agora eu nunca fui assim, eu fui 

boa aluna, mas eu repeti de ano na sexta série. Então, eu era aquela aluna desligada, que hoje sei lá, eu 

deveria ser diagnosticada com por déficit de atenção, que na nossa época não tinha isso. Então, eu 

ficava... Ao invés de estudar, eu ficava viajando. 

 

Pesquisadora: Talvez até porque a escola fosse tediosa em vários momentos... Ou não? 

Fernanda: É, não. Eu fui reprovada na sexta série. Eu tinha, eu tinha estudado na escola particular no 

primário e fui para escola pública na sexta série, e... Sei lá, eu acho que nesse momento, assim, de 

transição, assim, da infância para a adolescência, eu dei uma, uma desligada mesmo. Eu olhava para as 

coisas assim... Vou até falar: eu tinha ficado de exame ao invés de estudar, eu ficava olhando para as 

casas, imaginando que a casa tinha, uma sorria, outra tinha olho roxo. Eu não tinha fumado não, eu era 

uma criança. Mas eu ficava eu ficava fabulando ao invés de olhar para aquilo que eu tinha que olhar. E 

os meus pais faziam o que podiam. Eles falavam “Oh, tem que estudar, tarará, tarará, mas não tinha... 
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Eu não tinha essa disciplina. 

Pesquisadora: Mas para seus pais a escola era um valor? 

Fernanda: Era um valor, era um valor. Tinha que estudar, tinha que respeitar os professores, não 

podia fazer bagunça... Tinha que tirar nota boa e tudo o mais. Então, foi depois disso é que eu passei a 

estudar. Então, para mim, o choque da reprovação fez com que eu mudasse a minha maneira de 

encarar os estudos. 

Pesquisadora: Entendi. 

Fernanda: E então, eu acho que às vezes as perdas ajudam. Então, quando você está muito 

desligadão, eu acho que um choque, assim, de frente ajuda te colocar no eixo outra vez. Então,  

retomando a sua pergunta, eu ser boa aluna me fez uma boa leitora.                 

Pesquisadora: Se tem uma identidade entre as duas coisas... 

Fernanda: Eu acho que sim. Eu acho que ser bom aluno na verdade é você estar, estar atento ao 

mundo, se você, se o mundo chama a sua atenção, você passa a buscar conhecimento acerca do 

mundo. Se isso não te interessar, aí eu não sei se você é um bom aluno. Pode ser que você seja um 

aluno tarefeiro e tal, mas eu acho que esse interesse pelo mundo é que faz com que você busque 

conhecimento nos livros, na literatura, em todo o lugar.  

Pesquisadora: Tá, então deixa eu colocar a pergunta agora de outra forma mudando um pouquinho 

para o âmbito já agora dos seus alunos. Você acha que existem alunos que tem mau desempenho 

escolar e que são leitores ávidos? Você acha que é possível ir mal na escola e bem nos livros e se 

interessar muito por ler? Você disse que tinha uma menina difícil, que falava palavrões, confrontava 

os professores etc. 

Fernanda: Marlia. 

Pesquisadora: Marlia, eu não sei como era o desempenho escolar dela porque isso aqui é isso eu 

estou falando da indisciplina, né. ??? 

Fernanda: Ela era uma boa aluna, ela lia. E ela estava interessada, ela queria se formar. Então, você 

percebe, assim, eu acho que esse é o ponto principal, é o desejo do aluno em... ah... em ser, eu acho 

que isso que é a coisa mais importante. É assim, quando você olha para o seu histórico ou para o meu, 

que fomos alunas de escola pública, não foi o seu desejo de superar essas deficiências que fez com que 

você fosse atrás e lesse e se informasse? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante, é desejar.     

Pesquisadora: Essa iniciativa, esse desejo? 

Fernanda: Essa iniciativa, essa iniciativa do aluno. É obvio que há professores que fazem com que 

esse, esse desejo aflore, aflore. Então, o fato de eu ter tido colegas que gostavam de ler, de eu ter ido 

para uma universidade onde a leitura era um valor. Eu acho que isso fez com que eu fosse buscar... 

buscar... melhorar, buscar ser melhor do que eu era. 

Pesquisadora: Tá, entendi. 

Fernanda: Entende? Por mais que aos 18 eu achava que eu era onipotente, onipresente, onisciente, 

depois de alguns anos, você descobre que você não é, e que você precisa comer muito arroz com feijão 

ainda para ser alguma coisa. Então, eu acho que essa... A vontade e o desejo da descoberta é que 

precisa ser o motor da, da, da leitura. Então, eu vejo aqui, assim, olha, eu tenho um aluno agora na 

quinta série que não faz nada. 

Pesquisadora: Aqui na escola privada? 

Fernanda: Na pública. Ele não faz nada, ele sempre tem em mãos um gibi. Ele está na quinta série. 

Eu vejo assim que quando eu entreguei para ele os cadernos de apoio, os cadernos de apoio de 

português, ele não fez a atividade que eu pedi, mas ele ficou folheando o livro. Eu acho isso 

interessante. Ele não é um bom aluno. 

Pesquisadora: Do ponto de vista de desempenho escolar, né? 

Fernanda: Do ponto de vista de desempenho escolar, ele não é um bom aluno. Eu soube já de outros 

professores que ele não faz nada em nenhuma aula, mas esse desejo dele de folhear os livros, de olhar 

figuras, de ler os gibis, pode ser que isso seja algo que o motive a começar a ler. Eu não sei ainda se 

isso vai acontecer, porque o que eu estou sentindo é que ele acha que ele não precisa, que ele não 

precisa estudar, que ele não precisa acompanhar as coisas, que ele pode fazer tudo na hora que ele 

quiser. Isso não vai fazer dele um bom aluno e nem um bom profissional. Mas se essa vontade dele de 

ler... for estimulada, pode ser que ele, pode ser que ele vire um bom leitor. Eu não tenho certeza 

porque nós estamos no primeiro mês de aula, acabou né, agora o segundo mês de aula, e ele não, ele 

não... Eu ainda não sei o que vai acontecer com ele, tá?   
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Pesquisadora: Tá. E você me falou na entrevista de uma menina que queria mudar a situação dela, 

dessa menina que era um pouco difícil, que confrontava.  

Fernanda: Ah, tá. Essa menina que era difícil, que confrontava, que lê muito, é uma menina que está 

fazendo parte de um projeto com a professora da sala de leitura de ler para os pequenos. É essa 

menina. Agora a informação que eu tive é que a professora da sala de leitura está sendo vencida por 

uma fábrica de fazer flores. As crianças, as meninas do grupo dela estão fazendo um trabalho em casa 

para uma fábrica para fazer flores em casa. Os pais que pediram, né, mandaram elas fazerem e elas 

não estão indo para o projeto. Isso é uma coisa dura, entendeu? Porque é um trabalho infantil dentro 

da própria casa. Eles precisam fazer e tal.   Mas, pelas informações da professora da sala de leitura, ela 

lê muito, e lê as histórias para as crianças  e tudo o mais. E a outra que você tá falando é uma que foi 

uma aluna minha no ano passado...  

Pesquisadora: Você acha que no caso, você me falou também de um menino na quinta-série que era 

um magnífico leitor. 

Fernanda: Era o Guilherme. 

Pesquisadora: Me conta mais do Guilherme. Você acha que ele era um magnífico leitor por 

influência da família dele, pelo trabalho na escola, pelos pares dele? O que aconteceu na formação do 

Guilherme? 

Fernanda: Eu penso assim que em casa... Olha, eu lembro que uma vez numa reunião de pais, ele, 

não sei se foi na reunião de pais, mas ele tinha... o desejo de ir para uma escola particular. Então... 

Então, assim, o aluno da escola pública às vezes acha que o espaço da escola pública não é o suficiente 

para que ele seja... alguém na vida. E aí eu lembro assim que uma vez ele chegou a comentar que a 

mãe iria colocá-lo em uma escola particular. E eu falava “Ah, que pena!” né, mas ele acabou não indo. 

Ele estava lá no ano seguinte. Eu saí da escola e ele estava lá... E eu espero que ele tenha continuado 

gostando. Porque a turma dele, além dele, tinha um outro menino que, quando a gente pedia para fazer 

alguma coisa, “Ah, vamos fazer uma revista”,  eles ficavam todos animados para fazer. Me parece que 

esse estímulo à leitura e à escrita já vinha do fundamental I, na quarta série. 

Pesquisadora: Da própria escola? 

Fernanda: Da própria escola. Foi uma professora que desenvolveu um trabalho com eles. Então, eles 

chegaram para mim na quinta série já com esse perfil. E eu continuei estimulando esse desejo, assim, 

de ler, de escrever, de de... mais de ler até do que escrever. Então, nós escrevíamos coisas ligadas às 

leituras... A gente fazia, escrevia coisas assim em formato de gêneros e tudo o mais, mais ligados, 

relacionados às leituras que a gente fazia. E eu lia com eles sempre. Lia com eles sempre... passava 

filmes com eles. Depois, no final do ano, eu os presentei com livros. Então... eu, eu fiz assim... Eles 

escreveram cartinhas para mim,  “Ai, professora e tal...” Tudo lindo [risos]. Então, eu acho que esse 

estímulo ele, ele tinha essa, essa... Ele foi estimulado na escola. Em casa, eu creio que era uma valor 

para a mãe.  

Pesquisadora: A escola ou a leitura? 

Fernanda: A escola. A escola e a leitura. Ele escrevia bem... para uma quinta-série, ele tinha, assim, 

assim, bastante fluência na língua para escrever. Ah, ele era uma graça esse menino, eu morro de 

saudade dele, pena que a gente não pode, tem alguns alunos que eu sempre vou morrer de saudade...   

Pesquisadora: Quem sabe um dia ele te acha no Facebook. 

Fernanda: Eu, eu não, não gosto muito, não é a minha praia. Então, mas eu acho que a escola é 

importante, muito importante.  

Pesquisadora: Então, mas só uma perguntinha, assim, porque ele e aquele outro menino o qual você 

falou pareceram estar no caminho de se tornar leitores e os outros não?... 

[A gravação foi inadvertidamente encerrada aqui por um problema no dispositivo de áudio. O segundo 

dispositivo não funcionou por estar com a memória cheia. De qualquer modo, lembro-me que na 

resposta a professora discorreu sobre uma predisposição inata. O gosto por ler seria algo que nasce 

com a pessoa.]  
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Pesquisadora: Então, mas me fala. Você já percebe desde a EMEI uma diferença assim de interesse 

das crianças nas contações de histórias?  

Andrea: É porque eu tenho contação de histórias, eu faço a contação de histórias todos os dias. 

Dependendo da história, eu divido em capítulos, se for muito longo o livro... Mas geralmente eu 

procuro pegar sempre uma história que dê para ler assim em um ou dois dias. Só em exceção de 

alguns projetos que a gente faz, né.  Então, nós fizemos na nossa EMEI, preocupados com isso, dois 

projetos de formação de leitores, né. O primeiro projeto é Ciranda das Palavras. Esse projeto, em que 

consiste a Ciranda das Palavras? Nós pegamos livros que a prefeitura manda ou a APM da escola, nós 

selecionamos alguns livros também e a APM ou o que vem da prefeitura, nós encapamos os livros, 

enumeramos e dividimos por sala, pegamos um livro para cada sala. E faz o mesmo esquema lá do S. 

[escola privada] Entrega na terça e devolve na outra terça, né. Fica uma semana com o livro em casa. 

E depois nós fizemos, nós, fazemos um trabalho. Primeiro, antes de dar para as famílias lerem com os 

alunos em casa, nós trabalhamos os livros com eles. E, quando eles voltam, nós fazemos sempre uma 

roda de conversa para saber qual foi a família que leu, qual que não leu. Tem muitos que falam assim 

“Eu levei, mas o meu livro ficou lá, a mamãe não teve tempo de ler pra mim.” Então, outros falam 

assim:  “Não, a mamãe leu duas, três vezes.” Aí eu, eu... você vê que a criança que os pais leem em 

casa, eles voltam mais interessados em pegar outro livro pra ler. Também pelo fato dos pais sempre 

trabalhar fora e não ter aquele contato gostoso com as crianças, né. Então, para alguns alunos, isso aí é 

muito importante para eles.  

Pesquisadora: É ali que tem a afetividade. 

Andrea: É a afetividade deles. Então, esse é o Ciranda das Palavras. E aí, um outro projeto que nós 

fizemos, esse foi um projeto que já tá durando três anos na escola. É um projeto que todo ano a gente 

continua. Um outro nós fizemos o ano passado. Foi Sessões Simultâneas.   

Pesquisadora: Nossa, que nome diferente! Como é que é esse? 

Andrea: É assim. Nós professores, junto com a coordenadora, escolhemos um livro, um livro bem 

diferente e... Às vezes, até eu levo das minhas [filhas], às vezes, eu até compro também... Mas com 

umas historinhas bem interessantes. Aí nós xerocamos a capa desse livro. São seis salas. Então, são 

seis livros selecionados. Então, nós fazemos um mural, nós... xerocamos, aquele xerox colorido, a 

capa do livro, fazemos uma resenha daquele livro, de cada livro, né, e deixamos um espaço embaixo 

para a criança escrever o nome. Então, o que é que nós fazemos? Nós chamamos os alunos, nós 

apresentamos os seis livros e eles vão escolher qual história que eles querem ouvir. Aí, depois que 

todas as salas já escolheram, os alunos já escolheram, aí nós marcamos o dia da sessão simultânea. 

Que geralmente a gente faz assim após o almoço. Aí nós fazemos o dia, aí assim naquele dia, o aluno, 

eles não sabem também qual o professor que vai ler a história, é surpresa para ele. Aí, o professor 

escolhe o lugar, né... E aí e nós dividimos na sala depois. Aí no dia a gente separa: “Olha, o fulano de 

tal vai ler, vai ouvir a história A Berlinda bailarina, vai até ali na sala da professora, fulano de tal vai 

ler...” Então, nós separamos no dia mesmo.  

Pesquisadora: Ai que legal! E aí... 

Andrea: E nossa! Eles acham muito interessante sair daquela sala, ir para outra sala. Aí eles se 

reúnem com os outros alunos também.  

Pesquisadora: Que legal! E a EMEI onde você trabalha hoje fica em que bairro? 

Andrea: Aqui no Alto da Lapa, na Pio XI. 

Pesquisadora: Tá, e qual que é o público?  Assim, as crianças vêm de onde?  São filhos de...? 

Andrea: Olha, são vários lugares. Tem aquele, tem o orfanato que nós atendemos, como é que chama, 

Mãe do Céu, vem de lá, ali do Jaguaré, da ponte do Jaguaré. Tem um, a maioria... Olha, nós temos 

169.  Não. Temos 189 alunos. 159 vão de perua, transporte escolar, aquele TEG da prefeitura. Para 

você ver, né, como que é a demanda, e os perueiros que falam que tem algumas crianças que eles 

deixam na porta da viela, assim, porque não tem como entrar. É periferia mesmo. Eles vêm do 

Jaguaré, vêm da, desses outros bairros que tem por aqui, Pirituba, Jaguaré. 

Pesquisadora: Eles vêm em busca de uma EMEI mais equipada, digamos, com um trabalho 
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diferenciado e tal? 

Andrea: Vêm. Muitos pais vêm trazer pela fama da escola, porque a escola vai pegando fama, né. A 

nossa escola sempre teve muitos alunos excepcionais. 

Pesquisadora: Ah, tá. Então, esse trabalho de inclusão é antigo. 

Andrea: É, nós tivemos um trabalho bem grande de inclusão. Eu já tive autista, síndrome de down, nós 

já tivemos uns três alunos com síndrome de down, alunos que têm problemas, assim, de emocional, 

sabe, dá uns piti no aluno de repente, uns surtos assim, que também isso atrapalha muito, nós já 

tivemos cadeirante. Só não tivemos acho que cego, porque o resto. É, retardo, alunos. Nossa! Nós 

tínhamos um que ele, em casa, nós descobrimos depois, que em casa ele só ficava no chiqueirinho. 

Sabe aqueles chiqueirinhos de antigamente? E daí ele chegava em casa, ele se debatia.   

Pesquisadora: Porque ele não queria ficar lá? Ou ele queria ficar lá? 

Andrea: Não, porque eu acho que ele... Ele ficava assim no espaço que ele tava, ele não sabia o que 

fazer. Acho que ele se sentia livre, né. Chegava em casa, ele só ficava preso... Depois que a gente 

acabou descobrindo, em casa, ele ficava preso, até dormia dentro do chiqueiro. Cê acha? Ele tinha um 

problema muito sério, ele tinha problema de fala, problema motor... Ele não se comunicava, problema 

de mãos tortas, os pés, era muito triste, babava o tempo todo. 

Pesquisadora: Mas você acha que era em função de uma deficiência que ele tinha? Ou em função do 

tipo de criação que ele estava tendo que acabou ficando assim?  

Andrea: Não, não, ele nasceu mesmo com isso, só que os pais não sabiam lidar com isso... Para 

melhorar estimular a linguagem, principalmente o falar, né. Eram novos também, eram muito novos. 

A mãe acho que tinha 20 anos. Na verdade, ele nasceu perfeito, aí ele teve um problema depois. Não 

sei se foi um choque anafilático que ele teve, eu não lembro agora, eu não lembro. Faz um tempo já 

que ele não tá mais lá. Agora o que eu acho muito interessante foi um trabalho que nós tivemos com 

um autista, que nós temos contato com eles até hoje. A mãe e o pai muito prestativo. Eu trabalhei um 

ano, outro professor trabalhou, e ele tá sempre indo visitar a escola. Vira e mexe ele aparece lá, porque 

diz que tá com saudade da gente. Aí o pai tem que levar. 

Pesquisadora: Que legal. 

Andrea: Tanto que ele fica enchendo o saco, aí o pai ou a mãe, o pai ou a mãe acaba sempre levando 

um dia lá. Ele chamava Gustavo.  

Pesquisadora: E, então, você disse que você trabalhou em dois empregos no estado, é isso? E você 

ficou quantos anos no estado?    

Andrea:12 anos.  

Pesquisadora: 12 anos. E aí você dava aula de língua portuguesa...? 

Andrea: Língua portuguesa e inglês. 

Pesquisadora: Da quinta até o ensino médio? 

Andrea: Eu lecionei também. E o que eu achei bem gratificante foi quando eu lecionei pro EJA.  Que 

são aqueles alunos... São os adultos. Foi muito gratificante. Eles eram muito interessados. Tudo eles 

queriam saber, tudo eles queriam buscar. É isso que falta no adolescente de hoje, entendeu, é isso que 

falta. Mas assim eu lecionei também para o primeiro, segundo, terceiro colegial. E sempre tem aqueles 

que querem estar ali, que ficam [falando] “Professora, a senhora leu isso? Professora, a senhora leu 

aquilo? A senhora viu isso? Viu aquilo?” Como tem outros que... E isso não é só na escola pública. Na 

privada, também. Tem os interessados e os não interessados. Mas o que acontece com a privada, né? 

Às vezes, é até pior do que a pública, né, que aí eles falam assim “Meu pai tá pagando!” E aí cê tem 

que ficar aturando malcriação, né, falta de respeito. 

Pesquisadora: Você deu aula na privada também?  

Andrea: Não. Na verdade, eu dei aula na empresa que eu te falei, lembra? Que eu dei aula de 

telecurso 2000? Também foi uma experiência muito bacana. Mas eu lecionava pros funcionários da 

empresa, né. Então, é diferente.  

Pesquisadora: Eles provavelmente tinham o perfil mais parecido com o do pessoal do EJA, né, de 

maior interesse.  

Andrea: É  

Pesquisadora: Até porque eles viam alguma possibilidade   

Andrea: O que eu achava interessante é que, quando nós íamos estudar um tópico de Língua 

Portuguesa, vamos supor, substantivos, adjetivos, eles [falavam]: “Mas para que professora? Tudo eles 

queriam saber o porquê que eles tinham que aprender aquilo, tudo você tinha que explicar o porquê. 
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Principalmente numa redação. Aí que eles mostravam mais interesse.  

Pesquisadora: Entendi. Quando eles percebiam o sentido daquilo. 

Andrea: Isso. E a língua inglesa então. Eles falavam “Professora, nós não sabemos falar nem 

português, quanto mais o inglês? Para que que nós vamos querer saber a língua inglesa, professora?” 

Aí eu peguei uns jornais e levei. Aí teve um dia que eu cheguei e dei um jornal pra cada um, na parte 

de empregos. Dei um jornal pra cada um. “Pra que isso professora?” “Vocês vão separar pra mim 

quantos empregos tem aí que está pedindo inglês fluente. Não precisa copiar. Vocês só vão circular. 

Aí depois eu fiz uma roda com eles e aí eu perguntei: “Quantos da sua folha tinha?” Fui perguntando. 

Aí eu falei pra eles: “Tá vendo, como é importante a língua inglesa? Tá certo que vocês não vão 

adquirir fluência porque aqui são muitos alunos, só que eu estou aqui pra ensinar pra vocês o básico, 

vocês vão adquirir vocabulário.  Lógico que vocês vão ter que fazer o inglês separado.” É como lá no 

colégio das meninas, né? Aí, depois desse dia, eles nunca mais falaram isso para mim. Porque é assim: 

eu percebo que primeiro você tem que mostrar o porquê daquilo pra aumentar o interesse, pra depois 

partir pro ensinar mesmo. E o que eu mais gostei de lecionar, o que mais eu gostava de lecionar, além 

do Telecurso 2000, que era muito legal, o que eu mais gostei de lecionar é  literatura.  

Pesquisadora: É? Então, a gente tá falando a mesma língua porque eu fui fazer Letras porque era 

apaixonada por literatura. E o meu interesse, quando eu fui fazer mestrado e tudo mais, era justamente 

entender como é que aquele menino lá da favela estava lendo Vinícius de Morais, tava lendo, sei lá, 

Lima Barreto, tava lendo... Gente, que aconteceu com esse menino?  E, quando eu fiz licenciatura, no 

meu estágio... Eu fiz estágio de 300 horas numa escola muito legal assim do ponto-de-vista de 

equipamento e tudo mais... As aulas, nem tanto, porque a professora estava bem stressada e tal. Mas 

eu via aquela baita biblioteca... A biblioteca tinha um piano de cauda dentro. E aí também vinham 

crianças de bairros distantes e tal. E eu vi alguns alunos interessados em participar de um sarau, não 

sei o quê, mas a grande maioria muito apática. E foi pensando nesses três aluninhos que eu desenvolvi 

meu projeto de pesquisa de mestrado, na verdade. Então, assim, tudo isso para te dizer que a raiz da 

minha pesquisa foi “como é que as crianças acabam se tornando leitoras de literatura”, na 

adolescência, da quinta ao final do antigo colegial...  

Andrea: É, eu acho que o interesse pelos livros é nato, é nato. Eu acabo de crer que é nato. Que nem 

aqui em casa, tem a Ana Rita e a Lívia. A Ana Rita, nossa! Ela adora pegar livro, ela lê um livro 

rapidinho. A Lívia já é mais dispersa. E não é por conta de estímulo, porque eu estimulo as duas, eu 

leio história para as duas, entendeu? 

Pesquisadora: Você cria as duas muito parecido. E Elas têm idades muito parecidas... 

Andrea: Têm, são só dois anos de diferença. Então, a Lívia, a Líva gosta das coisas mais, como é que 

se diz, eletrônicas, sabe, joguinhos. Ela, brincadeiras assim, brincar de boneca, ela não se interessa 

muito. E quando vem a tarefa lá do colégio, ela fala “Eu não sei, mas eu não sei fazer isso, mamãe, eu 

não sei”.  E é aí que você vai: “Filha, essa letrinha com essa letrinha, que letrinha que dá? E vai 

juntando, você tem que juntar.” E tudo ela fala assim, ela abre o livro, ela fala assim “Eu não sei ler 

esse livro, eu não sei ler esse livro, eu não sei ler”. Já a Ana Rita, não. Antes mesmo dela aprender a 

ler e escrever, ela pegava um livro e ela ficava horas folheando, olhando o desenho, tentando entender 

a história, ou ela pegava um livro que eu já tinha lido e  ficava ela falando, seguindo a sequência do 

livro, entendeu? 

Pesquisadora: Entendi.  

Andrea:  Por isso que eu falo: ó, os mesmos estímulos, cê entendeu? O mesmo pai, mesma mãe, e 

como é que é completamente diferente uma da outra? A Ana Rita tá sempre querendo, ela vive 

escrevendo, escreve história, escreve isso aqui, ela fala que ela quer ser escritora. 

Pesquisadora: Que legal... 

Andrea: Então, você vê a diferença de uma ou da outra. Então, eu acho que isso acontece também 

com os alunos. Não tanto quando o estímulo que os pais dão em casa é muito importante, lógico, como 

é importante. Mas eu acho que nasce  da pessoa aquele gosto, aquela coisa de querer sempre ver, de 

querer sempre ler. Ah, você anda por aí você vê, né, as pessoas lendo no metrô, lendo, né?   

Pesquisadora: É, é verdade. Então, e assim, desse período em que você deu aula, você se lembra 

assim de casos de alunos que você ou percebeu que estavam se tornando leitores ou disse “Acho que 

na idade adulta esse vai continuar lendo”? Teve casos assim? 

 Andrea: Ah, sim, com certeza. Teve um caso muito interessante, vou te contar a história. O aluno, ele 

gostava de uma... Isso foi no colegial, ele gostava de uma moça, né, e a moça não dava nem bola pra 
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ele. Aí ele começou, eu comecei a trabalhar, acho que foi Drummond, e comecei a ler uns poemas de 

Drummond na sala. Aí ele começou a falar assim: “Ai, professora, credo, eu não entendi nada! Pra que 

isso professora?” Aí, eu peguei falei assim...  Como é que era o nome dele? Era Mauro.   

- Mauro, presta atenção! Mauro, olha o que ele está falando. Mauro, isso  

aqui você pode até usar para conquistar alguém. Olha o que ele tá falando, olha, olha a mensagem que 

ele tá passando.  

- Como, professora? Como, professora? 

- Olha, tem tantos que passam cada mensagem que você pode passar essa  

mensagem  para alguém também que você queira, né.  

Aí eu comecei a falar: 

- Ao invés de ficar com essas piadinhas sem graça para conquistar alguém,  

por que que você não fala um verso de um poema, de alguma coisa assim para chamar a atenção? 

  Aí ele começou a ficar mais interessado. Aí cada dia ele falava assim:  

- Professora, traz pra mim um poema, que eu tô querendo uma mina aí.  

Ele falava assim:  

- Eu tô querendo conquistar uma mina aí que tá difícil, professora. Olha,  

professora, não tá fácil.  

Aí eu comecei a levar alguns livros meus de literatura né. E comecei a elencar alguns poemas 

assim românticos pra ele. Passei pra ele ler o Olhai os Lírios do Campo do Érico Veríssimo, comecei a 

passar uns romances também para ele ler. Aí ele começou a demonstrar interesse, e começou a fazer 

uns versinhos, muito interessante. Aí ele começou, ele escreveu, aí eu falei para ele: 

- Você não pode copiar, você tem que pegar a ideia, se inspirar. Quando  

você lê, você se inspira, mas cópia não, cópia é muito feio. Você tem que se inspirar. Você não falou 

que tá a fim dela? Se inspira nela, o que que ele falou lá que você achou bem interessante para falar 

para ela.  

Aí foi isso, foi muito interessante.   

Pesquisadora: Que legal, foi um letramento mesmo, ele não apenas leu como escreveu poesia. 

Andrea: Aí ele falou assim: 

- Professora, eu vou escrever, mas a senhora lê para mim, tá? Mas não mostra  

para ninguém.  

Aí eu falei: 

- Tá bom.  

Aí ele esperava todo mundo sair da sala, quando batia o sinal do intervalo porque as nossas 

aulas eram assim, eram as duas aulas, eram duas aulas seguidas, né, quando terminava a última aula, 

era intervalo. Aí ele esperava todo mundo sair para o intervalo para eu poder ler.  

Pesquisadora: Entendi. 

Andrea: Ai, Jesus. Mas aquele menino, mas eu achei muito interessante, aí por fim, de tanto que ele 

insistiu, ele acabou até conquistando a menina. Acho que a menina também gostava dele, estava só... 

Pesquisadora: Tava só em banho-maria.  

Andrea: É. 

Pesquisadora: Então, assim, imagina que eu sou professora, uma professora não, que eu sou uma 

recém-formada de Letras, acabei de fazer lá o meu curso de licenciatura e vou começar a dar aula 

agora. Que conselhos você me daria sobre o como formar leitores, sobre o como atrair as crianças e 

adolescentes e jovens sobre o como ensinar  literatura e a leitura? Assim, o que é que você acha que 

primeiro... 

Andrea: Primeiro é fazer uma visão das sala, certo, olhar qual o lado, ver qual, o que eles gostam. 

Pesquisadora: Entendi. 

Andrea: Sabe, e a partir do que eles gostam, você ir dando leituras sobre o assunto que eles gostam 

primeiro, para depois começar a introduzir a literatura em si, né, aquela parte mais, os escritores, né, 

mais famosos, os escritores elencados no vestibular, aquela coisa toda. Principalmente para o colegial, 

porque o colegial eles ficam, o que eu percebi quando dei aula para o colegial é tudo eles ficam 

pensando no vestibular. 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Andrea: Tudo eles querem ler só pensando no vestibular. Aí era essa visão que eu dava para eles: 

“Vocês não podem só ler pensando naquela prova que você vai fazer, no que você quer, tem que ler 
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porque você tem que ter o gosto pela leitura, sabe...” 

Você gosta de ler uma revista, tá. Você leu a revista e aí? Depois da revista, você vai ler o quê? Aí eu 

sempre falava assim para eles: “Escolha um livro” (porque todas as escolas que eu trabalhei também 

tinham biblioteca), escolha um livro e deixa na cabeceira da cama, encostadinho na cabeceira da cama 

e todo dia você lê um pouquinho, né. Aí um falava assim: “Ah, professora, se eu começo a ler e daí 

professora, eu durmo”. E eu falava: “Não, mas leitura dá sono. Leitura, você lê aquilo, você vai 

relaxar, você vai viajar. Você... É diferente você pegar um livro, vamos supor Lua Nova, né, que agora 

é a moda, né, você ler um livro Lua Nova e você assistir o filme Lua Nova. No livro, tem muito mais 

detalhes. No livro, você viaja muito mais que no filme, né, era essa, ah... O que eu, eu sempre pegava 

alguns livros que tinham filmes, era... para falar para eles lerem, O Código da Vinci, eu falava para 

eles: “Escuta, vocês assistiram o Código da Vinci? Ah, todo mundo assistiu. E o livro? Alguém leu o 

livro?” “Não, professora. Que, professora, eu não tenho tempo para isso não”, tudo eles falavam eu 

não tenho tempo, eu não tenho tempo. [Aí eu respondia:] “Não, gente, lê duas folhas por dia, mas lê, 

criem o hábito de ler.” Era isso que eu falava para eles. Então, procurar primeiro, ah... que os alunos 

tenham o gosto pra aquilo que eles querem ler, né, pra aquilo que eles querem ler. “Ah, eu gosto disso, 

eu gosto daquilo, então”. Procurar falar pra eles primeiro elencar um livro, deixar um livro na 

cabeceira, um livro que eles querem ler e depois você vai sugerindo: “Você gosta de ficção? Você 

gosta do quê?” E vai sugerindo um livro literário para eles lerem. Eles, o que eles falam muito é do 

vocabulário, né? “Ah, professora eu não gosto de ler esses livro aí que eu não entendo nada, eu não 

entendo nada, isso aí que que ele tá falando?”. 

Pesquisadora: É, eles falam. 

Andrea: E eu falo: “Gente, dicionário do lado, aumentem o seu vocabulário. Quando vocês leem, 

vocês aumentam o vocabulário, vocês olham no dicionário, aumentem o vocabulário, aumentem o seu 

repertório, quando, quando, a partir do momento que vocês... começarem a aumentar o repertório, 

vocês vão começar a escrever melhor, a ter uma visão melhor da literatura”, eu falava para eles.  

Pesquisadora: Tá. 

Andrea: Uma outra coisa que eu acho muito, eu achava né, muito ruim era a quantidade de aula de 

literatura que tinha no colegial. 

Pesquisadora: E quantas era que tinha? 

Andrea: Na época que eu lecionei, eram três aulas por semana, três ou duas. Eram três de literatura e 

seis de português, né, de português.  

Pesquisadora: E era pouco, né... 

Andrea: Era muito pouco. 

Pesquisadora: E assim, qual é a diferença... Você acha que tem diferença entre formar leitores em 

uma escola que atende as camadas médias da população, como a escola privada S., por exemplo, e 

formar leitores em uma escola de um bairro bem mais pobre?  Assim, nas estratégias? Ou você acha 

que...? Tem professor que acha que sim, tem professor que acham que não, entre os, até entre aqueles 

que estão na escola privada de suas filhas mesmo.   

Andrea: Olha, eu acho assim que quando você tem um projeto, quando você aplica um projeto, você 

dedicando ao projeto, você indo a fundo no projeto, tanto faz ser da classe média ou ser da classe 

baixa. O importante é você aplicar o projeto e fazer o projeto funcionar. Não adianta nada... Por 

exemplo, esse projeto que nós temos aí do “Ciranda das Palavras” na escola... Como é um projeto que 

já faz de três anos, então, antes de iniciar o projeto a gente faz uma conscientização com os pais. Nós 

fazemos uma reunião com os pais, nós apresentamos o projeto e nós mandamos uma autorização pros 

pais. Pros pais se responsabilizarem por aquele livro que tá indo pra casa, não só se responsabilizar em 

ir ida e volta, responsabilizar em ler pra eles, em ler para eles, em ler o que tá ali, sabe. E você acaba 

descobrindo coisas assim, que aí os pais falam assim “É muito bom que vocês mandam o livro, porque 

eu não tenho tempo de passar numa biblioteca, eu não tenho dinheiro para comprar um livro pro meu 

filho. Quando vocês mandam, eu percebo que ele gosta de ver aquilo”. Entendeu? Aí, você vê que é 

uma coisa bem gratificante. Por exemplo, na escola privada S. tem  média, a classe média, nós temos 

que comprar os livros. Eles dão lá a  listinha e nós temos que comprar o livro. Então, o que é a 

diferença é que na escola privada, os pais compram, mas a função é a mesma, o projeto é o mesmo. O  

projeto é a leitura, é se envolver com o filho ali, né. E na pública nós oferecemos os livros, os 

professores oferecem os livros. Uma coisa que a minha coordenadora fala, e ela tem razão, é “A escola 

também funciona quando o grupo docente se compromete com aquilo. Por exemplo, por que é que tá 
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dando certo os nossos projetos e por que nós resolvemos aumentar os projetos e fazer as Sessões 

Simultâneas com os alunos? Porque há interesse de todos nisso, todos os professores se engajaram no 

projeto, todos participam. Então, assim, é período integral a minha escola. Então, eu entrego à tarde e 

a professora da manhã recolhe, entendeu? Nós duas, nós estamos envolvidas no projeto. Então, há uma 

relação e isso é muito importante. Então, não adianta nada fazer um projeto lá na escola privada – 

“Ah, tem um  projeto na escola” – mas se eu sou uma professora individualista [que pensa]  “ó tá lá o 

projeto, mas eu vou trabalhar sozinha aqui na minha sala e vou trabalhar sozinha e ponto final.” 

Pesquisadora: Vou cuidar do meu [risos]. 

Andrea: Vou cuidar do meu e ponto final. Você entendeu? Então, eu acho que tem que ter aquela 

conexão entre os professores, entre a coordenação e o professor, entre a escola e a família, a família e 

a escola. 

Pesquisadora: Claro, e assim... De modo geral assim, quem você acha...? Você me disse que essa 

questão de ser leitor ou não é inata. Mas, de um modo geral assim, quem você acha que acaba se 

tornando leitor ou não? Tem também alguma questão de se a família participa ou não, se tem mais 

livro ou menos livro, acesso a mais livro ou menos livro em casa ou não? Ou isso não tem tanta 

influência? Como é que você...? 

Andrea: Lógico que você ter o livro em casa, lógico que estimula, estimula muito. Olha aqui o Marco 

[mostra a estante de livros do marido], você entendeu?  

Então, Ana Rita já pegou livro desse para ler, ela pegou e começou a ler livro que ela não entende, né, 

um livro completamente diferente. E assim a Lívia, vendo o interesse da Ana Rita, ela também vai lá e 

pega um livro para ver. A Lívia gosta muito de gibi. O Marco comprou pra ela esses dias o gibi sem 

palavras. Ela fica querendo entender toda a história através da sequencia. E ela acha muito 

interessante. A Ana Rita trabalhou Vinícius de Moraes o ano passado e ela lia, tá aqui o livro do 

Vinícius de Moraes, ela lia pra Lívia os poeminhas. Ó, foi muito legal essa história. E ela lia... 

Pesquisadora: Ah, A Arca de Noé, que legal! A Renata tem também.   

Andrea: E ela lia pra Lívia e a Lívia ficava no maior interesse. Ela “Vai Rita, lê outro”.  

Pesquisadora: Tem uns CDs também.  

Andrea: Mas nesse aí não veio não. ??? 

Pesquisadora: Não, mas é separado. 

Andrea: Tem o CD também, eu tenho o CD. Eu tenho lá na escola, na escola eu tenho o CD.  Uma 

outra coisa que nós fizemos lá na escola também, que foi muito interessante, é que no Dia da Família 

da escola – não tem o dia da família? – nós chamamos uma contadora de histórias pra ler para todo 

mundo por conta do nosso projeto. 

Pesquisadora: E você acha que a contadora de histórias é diferente do professor de todo dia lendo 

para eles? 

Andrea: É diferente. Ela vai com um avental cheio de personagem, de cada personagem surge uma 

história.    

Pesquisadora: Que legal! 

Andrea: Bem legal! 

Pesquisadora: Então, e assim... Tem uma discussão de que a apresentação da leitura pros leitores 

mais pobres está sendo feita com uma ideologia da leitura por prazer, ler porque é gostoso. É uma tese 

na verdade que foi feita lá em Minas e a pessoa fala que nas escolas privadas de elite, a leitura é 

apresentada como labor, como trabalho. Então é assim: você vai ler, mas ler dá trabalho, você tem que 

ter o dicionário do lado (que é o que você estava dizendo), você tem que se esforçar, você tem que 

fazer uma resenha daquele livro e aí você vai burilar a resenha, ou então você vai ler um poema, vocês 

vão discutir, vão fazer um poema em grupo. E aí isso tudo é apresentado na feira cultural, mas assim 

só depois de muito burilado, depois de muito trabalho. E que ela percebeu que, na escola pública que 

ela pesquisou, as professoras tinham um pouco de receio de espantar os alunos. Então, elas ficavam 

num nível mais superficial de trabalho, dizendo “ler é gostoso” e o máximo que a prova cobrava era 

uma checagem se leu mesmo ou não, mas não tinha esse trabalho todo. Você acha que isso realmente 

acontece? Tem essa diferença ou não? 

Andrea: Eu, quando eu lecionava, não. Eu procurava passar tudo o que eu sabia mesmo para os 

alunos, porque eu acho que, eu inclusive até falava pra eles “conhecimento não ocupa espaço”. Eu 

sempre falava isso para eles: “conhecer, aprender não ocupa espaço, certo? Aprender coisas novas não 

ocupa espaço, então tudo o que é novo é muito importante.” E quando tinha os livros de literatura que 
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eu cobrava em prova tal, eu fazia diferente, eu não fazia nada de escrito. Eu fazia, eu dividia a sala em 

grupos de no máximo seis alunos e cada seis alunos iam ler um livro e depois esses seis alunos iam 

contar para a sala inteira a história.  

Pesquisadora: Ah, que legal. 

Andrea: “Olha, o grupo um vai ler o Senhora, o grupo dois, Lucíola, o grupo três, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, o grupo quatro... E assim... E eu ia fazendo as perguntas do livro pra eles, 

né. Aí eu falava assim: “Fulana de tal...” Eu não, eu não falava assim “É pra um falar uma parte e o 

outro, outra.” Não, por isso é que eles tinham que ler. Eu falava [que] a nota é pro grupo, se um da sua 

turma não leu o livro, não vai saber responder, eu vou perguntar na hora, eu vou perguntar na hora 

para um, eu vou fazer uma pergunta do livro pra um. Aí eu começava: “Cíntia, conta para mim como 

que começa o livro”, né. Que nem, não tem as Memórias Póstumas de Brás Cubas? “Conta o final do 

livro para mim”, né, para ver se eles percebiam a diferença né, que, da parte lá do final do livro que é o 

começo do livro, né. E aí eles falavam assim, “nossa”, e eu dava a nota para eles na apresentação oral. 

Se eles não liam, eles não iam saber, você entendeu?  Eu falava “Gente, vocês têm que saber, porque 

vocês têm que apresentar para o amigo, porque o amigo vai fazer vestibular igual a vocês. Então, ele 

também quer saber a história.” E aí eu procurava (isso mais no colegial , aí eu procurava pegar os 

livros que caem no vestibular e separava em grupos, e eu fazia isso: “A nota é do grupo, não é da 

ciclana, não é da Paula, não é da Ana, é do grupo”.     

Pesquisadora: Tá, entendi. E você acha que tinha diferença entre, você acha que é mais fácil formar 

leitores entre os meninos ou entre as meninas? Ou você acha que tem diferença no que eles gostam de 

ler ou não? 

Andrea: Eu procurava, quando eles dividiam um grupo onde tinha muito menino, eu procurava dar 

um livro mais, mais assim, por exemplo, Cabeleira né, um livro mais agitado, mais assim... Porque eu 

acho que os meninos iam gostar mais. E as meninas, eu procurava dar assim mais os romances, porque 

as meninas gostam muito de romance. Eu procurava dividir. 

Pesquisadora: E tinha... E você acha que era mais fácil formar  leitores entre os meninos ou entre as 

meninas? 

Andrea: Ah, eu acho que é relativo. Eu acho que tanto os meninos quanto as meninas demonstravam 

interesse. Lógico que tem meninas que gostam muito mais, tem meninas que falavam que liam. Mas 

alguns meninos falavam que gostavam de ler, mas que não tinham tempo, porque muitos trabalhavam 

fim de semana, né, era aquela vida: ”Não professora, olha, eu saio daqui, eu trabalho até meia-noite”. 

Que eu lecionava na parte de manhã, no ensino médio de manhã.  

Pesquisadora: E que bairro que era? 

Andrea: Na Zona Leste. Olha, eu já lecionei na Zona Leste, ali na Vila Carrão, já lecionei no Itaim 

Bibi e aqui na Lapa. As escolas que eu passei, e no interior, né. 

Pesquisadora: Ah, por que você chegou a morar no interior... 

Andrea No interior. Não, eu vim do interior, mas eu já lecionava no interior. Eu acho que no interior. 

Eu já lecionava. Eu acho que no interior, em matéria de uma... Eu acho que no interior é mais difícil 

formar leitor que aqui em São Paulo, se você quer saber. 

Pesquisadora: Por que você acha isso? Esse é um dado interessante. 

Andrea: Porque lá, por exemplo, a maioria que eu lecionava, por exemplo, é escola rural, certo, então 

as crianças trabalham muito na roça. E não tem aquela preocupação do pai em deixar o filho ler, 

entendeu? “Não, o filho tem que me ajudar”. 

Pesquisadora: A colheita tá aí... 

Andrea: É, a colheita tá aí, meu filho tem que me ajudar. Então, eles tinham mais contatos com a 

leitura na escola. Fora da escola, eles falavam para mim: “Professora é muito difícil, professora, eu 

moro na fazenda, professora, eu tenho que ajudar meu pai”. Entendeu? Eu acho que aqui não tem isso, 

né. A maioria, por exemplo, a maioria que eu lecionava na Zona Leste, eles trabalhavam como 

pizzaiolo, essas coisas, né. Agora nenhum comprometia o fim de semana, comprometia aquela coisa 

de não ter um livro em casa, né. Agora já lá no interior eu achava mais difícil. 

Pesquisadora: É.  A biblioteca, se existisse, ficava muito longe. 

Andrea: E aqui tem mais contato. Em cada esquina tem uma biblioteca. Tem a biblioteca ali Álvaro 

Guerra, ali na Pedroso de Moraes, ela sempre manda um, acho que eu tenho até no meu e-mail, depois 

te mostro, a programação, que eles fazem lá contação de histórias, eles fazem contação de histórias. 

Pesquisadora: Ah, depois você encaminha para mim? 
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Andrea: Eu encaminho. Eles fazem contação de histórias, mas pena que eles fazem assim num 

horário, horário, duas da tarde, três horas. 

Pesquisadora: Biblioteca tinha que funcionar em horário... 

Andrea: Tinha que funcionar fim de semana, né. 

Pesquisadora: É e à noite também, feriado, exatamente como funciona o SESC, como funcionam os 

cinemas, os teatros, porque realmente, com as mães trabalhando, fica difícil, né. 

Andrea: Então, o que eu acho também que lá era muito difícil os alunos comprarem livros, lá no 

interior, principalmente lá da cidade de onde eu vim, é muito pequeno não tem biblioteca, não tem 

livraria. Como aqui em qualquer lugar, qualquer shopping que você entra, você compra um livro. 

Então, eu acho que é mais fácil formar leitores aqui do que no interior do estado.  

Pesquisadora: É verdade. Legal... E assim... Deixa eu pensar aqui. Então, a gente já falou um pouco 

disso, né, mas assim... Como é que você justifica, justificava quando falava com os seus alunos o para 

que estudar literatura? Tem esses casos, né, de você dizer “o conhecimento é importante, não ocupa 

espaço”, o menino que queria conquistar a menina. Mas assim quando eles falavam “Mas, professora, 

para que eu tenho que ler isso?”,  o que você dizia pra eles?  

Andrea: Na verdade, eles falavam toda hora, isso, né. Aí eu virava pra eles e falava assim “Pra que 

que você tá aqui? Você tá aqui na escola pra quê? Qual o seu interesse aqui na escola? Por que você 

vem aqui todo dia aqui? Só vem por causa de um diploma de primeiro e segundo grau? Ou vem 

porque você quer... não só a leitura, né, porque muitos alunos até eles faziam junto o SESC junto com 

o colegial. 

Pesquisadora: Ah, tá, o SESI no caso? 

Andrea: É, o SESI, é, o SESI. Eles faziam cursos do SESI junto com o colegial. E muitos falavam 

assim: “Eu não gosto, professora, eu gosto de matemática!”. Eles faziam engenharia mecânica. Mas eu 

falava assim: “Mas e como que você vai entender...?” 

Pesquisadora: Eles chamam de perfumaria, não chamam? Meu marido falava que, quando ele 

estudava engenharia, as pessoas falavam que ele namorava uma menina que estudava perfumaria, que 

era literatura [risos]. Mas, desculpa, continua.  

Andrea: Aí, eu falava, assim: “Ué, você não tá estudando matemática? Pra você entender aquela coisa 

de matemática, você tem que ter entendimento. Pra que que serve o português? Para aumentar o seu 

entendimento das coisas, do mundo. Se você ler lá o problema e você sabe, você entendeu, você vai 

saber colocar a fórmula matemática lá. Se você não entendeu, e aí? Você também não vai conseguir,  

você vai colocar errado. Adianta eu entender matemática... A Ana Rita fala para mim “Mãe,  eu não 

gosto de matemática”.  Ela não gosta de matemática. Mas eu falo para ela “Você não pode não gostar 

de matemática”. 

Pesquisadora: Matemática é tudo, né. 

Andrea: É. Você não pode não gostar de matemática. “Mas, mamãe, eu gosto só de ler e de escrever, 

mamãe. Eu não gosto de ficar fazendo conta, aquilo é a maior babaquice”. Ela fala para mim isso, que 

a matemática para ela é babaquice, porque é muito fácil.  

Pesquisadora: Ah, tá. 

Andrea: Eu falei  “Filha é fácil agora. Depois, conforme você vai crescendo, vai ficando cada vez 

mais difícil, vai tendo fórmulas pra você resolver, problemas, o mundo gira em torno da matemática 

também, assim como gira em torno da Língua Portuguesa, sabe. E aí eu falo pra ela:  “Se você leu um 

probleminha da professora lá, o que você não entender, se é adição ou subtração, né,” eu falo para ela  

“e quem é que te dá o entendimento, filha, pra você entender? A língua portuguesa”. Nossa, eu tive o 

maior problema com ela o ano passado com matemática. 

Pesquisadora: No ano passado, ela estava no primeiro ou no segundo? 

Andrea: No segundo ano. Esse ano ela tá achando muito fácil, esse ano ela tá achando muito fácil. 

Pesquisadora: Hum, entendi, e assim... Tinha essa pergunta sobre o pra que, o como, você já me 

falou, o quem. Ainda a respeito de literatura, tem uma pergunta que é: O que é literatura? Porque 

assim, quando eu fui querer estudar os meninos que liam literatura, aí me perguntaram “Mas, o que 

você tá chamando de literatura? Literatura são só aqueles livros mais clássicos ou literatura é tudo? O 

que você está chamando de literatura?” Então o que é literatura? 

Andrea: Não, não. Não, eu falava para eles assim, que toda a leitura fazia parte de uma literatura. Até 

a própria revista lá que tanto que as meninas levavam lá, Atrevida, Capricho, isso é uma forma de 

literatura, né. E começava a mostrar pra eles. Não é só o livro literário, aquele livro que vocês falam 
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que é difícil de ler, não é só isso que é literatura, tudo o que está ao nosso redor é literatura. Aí você 

tem que começar a mostrar para eles. Mas a série mais atrapalhada de entender eu acho que é a quinta-

série.  

Pesquisadora: Por que assim? 

Andrea: Não sei. Eles estão naquela fase, assim, que “Ai, eu sei...” Olha, eu nunca gostei de dar aula 

na quinta-série. 

Pesquisadora: A minha irmã não gosta de dar aula na sétima [risos] 

Andrea: Não, mas... Quinta, sexta e sétima série são as três séries mais complicadas de lecionar. Não 

sei se é por conta da idade deles, sabe: “Ai professora, ai, isso de novo, ai professora, ai”. É aquele 

desinteresse. Eles acham que na escola tudo é obrigação, entendeu? Não tem aquele interesse. Eu acho 

que o problema maior já taí. Se desde daí, desde criança, você vem falando, você vem, né, vai 

levando, aí vai aumentando o interesse. Agora a criança que não é motivada desde o jardim da 

infância, vamos supor assim, vai crescendo sem o interesse em aprender. 

Pesquisadora: Sabe uma coisa que apareceu na minha pesquisa, agora fazendo um parênteses, que eu 

achei bem interessante? Algumas das, boa parte das crianças que se tornaram adultos que liam, eles 

tinham tido desde o pré, o antigo pré, ou desde o primeiro ano, uma autoimagem positiva na escola. 

Então, eles se viam na escola, mesmo sendo bem pobrezinhos, filhos de pais não escolarizados, por 

algum motivo, eles se viam como excelentes alunos, eles receberam algum elogio das habilidade 

cognitivas deles, não sei o quê. E eles foram crescendo com uma coisa de um sucesso aqui que leva a 

outro sucesso ali dentro da escola, sabe assim? E a grande maioria desses leitores mais sofisticados 

foram ótimos alunos em toda a trajetória escolar deles.  

Andrea: Começou lá da infância, né. 

Pesquisadora: Exatamente. “Ah, eu lembro que a tia gostava de mim e mandava eu escrever não sei o 

que na lousa”, sabe assim? Uma coisa mínima, tipo “eu era o ajudante”, eu acho que é isso que as 

nossas meninas diriam pra hoje. E tem um outro, filho de pai e mãe não alfabetizada, assim, que se 

você olhar, você fala “nunca vai aprender, nunca vai ser leitor”. O cara foi fazer geografia na UNESP 

assim, uma coisa louca... Diz que ele estava na primeira série, ele leu uma frase direitinho, e a diretora 

pegou e levou ele em todas as salas do primeiro ano para mostrar que fulaninho já sabia ler no 

primeiro bimestre. E ele não sabe porque ele já sabia ler no primeiro bimestre, mas ele cresceu 

achando que ele era bom aluno, e ele era o mais pobre da escola. Interessante, isso, né?  

Andrea: É, lá no interior, onde eu lecionava lá, eu tenho dois alunos que estão aqui estudando na 

USP. E é assim: filhos de japoneses. Sabe o que ela fazia? 

Pesquisadora: A mãe ou a filha? 

Andrea: A mãe. A mãe tinha o Artur e tinha a menina, esqueci o nome da menina, Mayumi. O Artur e 

a Mayumi. Eles eram igual à Ana Rita e à Lívia assim. Então, ele entrou no jardim de infância, entrou 

no jardim, antes era pré I, pré II. Pré I fui eu que lecionei, dei aula pra ele. No pré II, foi minha tia que 

deu aula pra ele.  Ele saiu do pré II já lendo. No final do pré I, no final do ano, ele já tava lendo, 

porque todo dia em casa... Para você ter uma noção também de como o incentivo em casa é 

importante, todo dia em casa a Taeko (era a mãe , a Taeko pegava ele e ela falava “Meu filho senta 

aqui, agora nós vamos estudar”. Lia um livro pra eles, certo, falava em japonês pra eles, por uma hora. 

Todo dia uma hora ela se dedicava aos estudos do filho.   

Pesquisadora: Uma disciplina enorme. 

Andrea: Uma disciplina. E era sempre assim. Ela que me dizia isso, sempre assim, “Andrea, eu sento, 

eu primeiro eu mostro, né, a atividade, mostro o que a gente vai fazer, depois no final eu sempre 

termino com uma música e depois eu deixo brincar”. Então, ela fazia o que faz na escola privada S. a 

lição de casa, só que ela fazia a própria lição e ela ensinava o japonês pra eles, ela ensinava o 

português e o japonês. Imagina a cabecinha das crianças de quatro e cinco anos. Então um tinha cinco 

e a outra tinha três e desde os três sentava sempre os dois. E o Artur, o Artur ele faz engenharia, sei lá 

que tipo de engenharia que é ali na USP, já está terminando já, não sei se é. Ai, é completamente 

difícil, ele foi o segundo colocado. Na época, ele prestou vestibular e veio lá do interior, família super 

pobre, eles moram num sítio, vivem da renda de um sítio.   

Pesquisadora: Mas tem essa aposta na escola, né? 

Andrea: Tem essa aposta da escola, e assim, tudo ela queria saber, tudo ela ajudava, tudo o que tinha 

na escola ela tava dentro, cê entendeu? Escola pública. Não adianta nada eu colocar meu filho lá na 

escola privada, ter muito dinheiro e colocar na melhor escola de São Paulo e deixar que a escola faça 
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tudo, porque não vai fazer. É isso aí.  

Pesquisadora: E agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão dos saberes dos 

professores mesmo... Assim... Existe um teórico lá do Canadá que fala que, na verdade, o jeito como o 

professor leciona, o saber do professor sobre a prática e tal não vem da graduação dele, não vem da 

licenciatura dele, não vem dos treinamentos dele em serviço. Ele acha que o jeito do professor 

trabalhar é reflexo do tipo de aluno que ele foi, do tipo do professor que ele teve, de como, e de como 

ele trabalha ali na prática mesmo. Então assim, ele diz “Ah, a experiência em serviço e a experiência 

como aluno na escola básica e tal, é isso que determina que tipo de professor que você vai ser. Você 

acha isso assim? Ou você acha que foi importante também a formação, a graduação? Como é que você 

vê assim?   

Andrea: Lógico que foi importante. Não, mas eu concordo com ele, eu concordo. Lógico que a 

graduação, o que você estuda é muito importante, mas tem muitos professores que param no tempo 

também, né. “Ah, então tá. Eu me formei, tudo bem, eu pego lá o planejamento lá da quinta-série, eu 

sigo aquilo todo ano, da sexta-série, todo ano, da sétima série.” Não adianta nada eu pegar o 

planejamento de quinta, sexta e sétima e oitava e seguir todo ano, e não ver o interesse da turma. É 

isso que falta.  

Pesquisadora: Não abrir os olhos pra  turma mesmo, né. 

Andrea: Não. Tem aquela Emília Ferrero, ela fala: “O aluno não é uma tabula rasa, né, o aluno tem o 

seu conhecimento, ele vem com o conhecimento de casa, ele não é completamente sem nada”. Tem 

professor que acha que o aluno vai aprender só o que ele tá falando, que ele não tem nada de bagagem, 

né. Mas tem que sempre levar em conta o que ele quer também e a partir daí você aplicar o conteúdo, 

você entendeu? Eu já tive casos de pegar... matéria de revista pra mostrar para eles, vamos supor, 

concordância verbal, nominal, o que é que tava errado, o que não estava errado, uma notícia de jornal, 

uma noticia de revista que eles já liam, até fofoca de novela eu já coloquei assim, porque eles: “Nossa, 

professora, ele escreveu errado, né?”, “Nossa, professora! Credo, professora!”. Eu falei “Tá vendo, 

gente? Você tem que aprender a língua portuguesa para não cometer o mesmo erro quando vocês 

forem escrever, né, e quando você ler também, você [poder perceber] Nossa! Escreveram errado, né, 

Nossa!” E aí, eu pagava esses focos, entendeu?” Ai, elas adoravam aquelas revistas de fofoca de 

novela, eu sempre pegava esses focos, uma frase, não precisava ser o texto inteiro, um parágrafo, uma 

frase e mostrava pra eles concordância nominal, concordância verbal. Aí eu mostrava adjetivo, 

substantivo, você entendeu? Aí eles demonstravam o interesse pra depois eu aplicar a gramática. Eu 

fazia assim com eles. Agora tem certos professores [que dizem:] “Não, hoje, nós vamos estudar o 

substantivo, o substantivo é isso, isso e isso.  

Pesquisadora: Quer dizer, fica uma coisa... 

Andrea: Uma coisa vaga. 

Pesquisadora: Que cai de paraquedas ali, né. É verdade. Depois vou te contar uma coisa de uma 

escola que eu visitei. Então, quando você tava dando aula pro ginásio, o antigo ginásio e o colegial, 

você chegou a pegar essa questão da escola ciclada, ou ainda não? Já tinha o ciclo? Tinha a  

progressão continuada ou não? 

Andrea: Tinha, tinha. 

Pesquisadora. E aí, como é que, deixa eu ler a pergunta, né: “Como é que é dar aulas para essas 

classes que chegam muito heterogêneas lá na quinta série ou no sexto ano assim? Você já pegou 

assim? Porque que já vi classe que tem gente lendo, que tem gente que escreve o nome e tem gente 

que faz bolinha.   

Andrea: É terrível. Eu já peguei classe que tinha alunos de quinta série que não sabiam ler nem 

escrever. 

Pesquisadora: Então é como é que fica a situação assim? 

Andrea: Eles eram silábicos, uns eram silábicos, outros eram silábicos alfabéticos, não tinham noção 

de nada. O que que acontecia com esses alunos? Eles iam passando. Ah, sim, sempre reforço no meio 

e no final do ano, mas eles continuavam, só na oitava série que eles ficavam. Tinha aluno que ficava 

quatro anos na oitava série. 

Pesquisadora: Então, como é que administra isso? 

Andrea: Aí, depois de quatro anos, aí mandou para a frente porque não tinha condições, não aprendia.  

Pesquisadora: Aí, vai sair com diploma na verdade de segundo grau sem saber nada. 

Andrea: É assim mesmo, tinha alunos que saíam assim. Olha, tinha uns alunos que iam para a escola, 
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só queriam ficar andando na escola, sabe? Eles entravam, a professora fazia a chamada, daqui a 

pouquinho eles já tinham vazado da sala. Então é o interesse, né. 

Pesquisadora: Nossa, é complicado, né? E me fala um pouquinho assim de você própria. Como é que 

você se tornou leitora? Se você fosse falar assim, “ah, eu comecei a gostar de ler e acabei me 

interessando por ensinar os outros a serem leitores”, se você pensar assim na sua infância, na sua 

adolescência... 

Andrea: Na verdade, a minha mãe sempre gostou de ler. O meu pai não. Meu pai eu via ele lendo, eu 

via ele lendo, mas ele nunca, ele nunca falou assim “Ó filha, vem cá que eu vou ler uma coisa para 

você”. A minha mãe sempre lia alguma coisinha. Ela comprava aquela bíblia da criança lá e cada dia 

ela lia uma historinha da bíblia para mim. E aí, teve um dia, eu lembro, eu tinha sete anos, eu peguei 

caxumba, caxumba de um lado e depois passou para o outro. E eu não podia fazer muita coisa e a 

minha mãe falou assim: “Déa, ou filha o que você vai fazer, o que você quer?”. “Ai, mãe, eu quero um 

livro”. Aí ela foi, comprou um livro para mim. Nossa, eu decorei o livro, decorei o livro de tanto que 

eu li o livro. Aí ela pediu pra minha irmã mais velha pegar um livro na biblioteca da escola. E daí eu 

cada dia lia um livro. Ela levava livrinho fininho, bem fininhos, bem bonitos. Sabe aquela coleção do 

cachorrinho samba? O cachorrinho samba na floresta, o cachorrinho samba na fazenda, sabe aquela 

coleção? Aquela  também... A coleção Vagalume, O caso da borboleta, Ilha perdida, o besouro... 

Nossa! Eu li todos, todos da coleção. Nossa, o Marcos até falou para a Ana Rita: “Vamos comprar, 

filha, da coleção Vagalume. 

Pesquisadora: Bendita caxumba. Todo mundo fala da Coleção Vagalume.  

Andrea: Aí eu tinha sete para oito anos, mas eu já lia e escrevia e eu tava com essa bendita caxumba, 

e aí a cada dois dias eu lia um livro. A minha irmã levava para mim, porque a minha irmã, a mais 

velha era três anos mais velha que eu. Então, ela já tava bem e ela pegava na biblioteca da escola. A 

minha sorte foi que lá no interior não tem livraria, nada, mas tinha uma biblioteca municipal muito 

boa. A única coisa que tinha lá também era a biblioteca municipal. 

Pesquisadora: Que cidade que era? 

Andrea: Piacatu. Então ela pegava. Primeiro era municipal, depois era dentro da própria prefeitura, na 

parte de baixo, era todinha lá. Então nessa época, era municipal,  ela pegava lá porque a gente tinha a 

carteirinha. E depois da biblioteca municipal, ela passou na escola. A escola sofreu uma reforma, e 

eles fizeram uma biblioteca na escola, pra facilitar a vida dos alunos.  

Pesquisadora: Mas aí você já tava...  

Andrea: Eu já estava na escola.  

Pesquisadora: Não, já tava, já tinha sido atraída, né. 

Andrea: Já, já. E aí eu lia também... Minha irmã sempre foi também de ler romance, aquelas coisas, 

minha irmã também. E esse negócio de irmã, você vê, isso é muito importante também, é muito legal. 

Sabe aqueles romances, aqueles Júlia, Sabrina, Júlia, Bianca. Nossa senhora! [risos] O que a minha 

irmã lia daquilo! Nossa! E ela lia, mas eu não gostava muito. Era muita melação. Nunca gostei de 

coisa muito melada. Mas ela lia e ela falava assim: “Déa, essa história é legal”. Aí, na hora que ela 

falava que era legal, daí eu pegava e lia, senão eu ficava na minha coleção Vagalume.  

Pesquisadora: Ai, que legal... 

Andrea: Eu gostava mais de ficção. 

Pesquisadora: E ela se tornou professora também? 

Andrea: A minha irmã fez magistério, mas aí ela passou num concurso estadual, ela trabalha na 

Secretaria da Agricultura. 

Pesquisadora: Ah, tá, que legal. Que ótimo. Aí Andrea, eu não sei se você quer me dizer alguma 

coisa. 

Andrea: Eu não. 

Pesquisadora: Mas eu adorei conversar, eu achei super interessante, queria te agradecer demais.  

Andrea: E você sabe qual foi o meu primeiro desafio? Lecionar em uma escola na fazenda, a 8km da 

cidade, funcionar quatro séries em uma sala.  

Pesquisadora: Que legal! Você deu aula em uma multisseriada! Uau!   

Andrea: Sozinha, até merenda eu dava. Até merendeira eu era. 

Pesquisadora: Que legal, Andrea. A gente precisa sentar e conversar umas cinco horas.   

Andrea: Você lembra daquela coisa da escola padrão? 

Pesquisadora: Não exatamente. 



 272 

Andrea: Eu terminei o meu magistério, que na época eu fiz o magistério, né. Eu terminei meu 

magistério e aí eu consegui vaga de estagiária... Lembra aquela época que era estagiária? Aí teve a 

escola padrão, que era assim: os professores que entravam faziam uma prova, porque queriam 

lecionar, faziam uma prova e aí tinha aquela banca de diretores e supervisores que olhavam e 

selecionavam os professores. E era por ponto e eu não tinha ponto nenhum e eu fui selecionada. E eu 

consegui pegar, passei na frente de um monte de professor (mas eles ficaram putos da vida), um monte 

de professor que estava lá há quinze, dezoito anos, que não conseguiram aula aquele ano, e eu passei 

na frente de todo mundo. Eu fiz a prova... Eu achava muito bacana isso, você fazia a prova e você 

falava a sua metodologia, como você ia trabalhar com os alunos. E aí tinha aquele grupo de pessoas 

que analisavam tudo e selecionavam. E eu fui selecionada. E eu fui trabalhar. 

Pesquisadora: Que legal! Nossa, e aí, como é que você se virou?  

Andrea: Eram uma lousa pra  primeira, uma lousa, eram quatro, cada parede da sala eram carteiras 

viradas para o canto, entendeu? Então, essa parede aqui era a lousa da primeira série, e os alunos da 

primeira série ficavam voltados para aquela lousa. Aqui era da segunda e eles ficavam voltados, e a 

terceira... 

Pesquisadora: Eu não tinha pensado nisso, mas é bem legal, assim, dessa forma, né. Você saía de lá 

exaurida, né? 

Andrea: Nossa, nem me fala. Aí eu iniciava, eu fazia uma roda com eles, né, e eu iniciava a aula. 

“Olha, hoje nós vamos estudar...”. Eu pegava sempre um motivo só, só que pra cada série eu 

trabalhava de um jeito. Eu falava “Hoje, nós vamos estudar os elefantes. Quem sabe escrever 

elefante?” Aí, os da primeira série tavam aprendendo ainda. “Elefante começa com que letra?”. Aí 

começava, aí depois que eu formava a palavra, aí eu separava as atividades. A atividade da quarta série 

era pesquisar sobre a reprodução do elefante, por exemplo. Na primeira série, eu dava um quebra-

cabeça do nome e do desenho. E assim eu fazia, minha filha. O outro eu dava caça-palavras.   

Pesquisadora: Nossa! Tinha que ser de circo [...] manter todo mundo ocupado. Quantos alunos eram? 

Andrea: Tinha, eram 20 no total, só que a série que eu tinha mais alunos era na primeira.  

Pesquisadora: Ou seja, tinha que ser de circo mesmo pra manter todo mundo ocupado, né. E o que 

eles gostavam mesmo era das atividades de Educação Física. Que aí tinha um campo de futebol 

enorme. Eu entrava dentro de uma fazenda e a escola era dentro dessa fazenda. Eu passava nuns 

eucaliptos assim... 

Pesquisadora: Gente, isso dá um filme. 

Andrea: Dá, você andava, eu andava na... Eu ia com o fusquinha do meu pai, meu pai tinha um 

fusquinha. Vixe, menina, aconteceu tanta coisa esse ano! Eu andava assim e não tinha cerca, não tinha 

nada, era gado pra todo lado. Aí aparecia lá a vaca lá na frente, cê tinha que buzinar, cê tinha que tirar, 

às vezes, ela deitava no meio da estrada... É, teve uma vez que um, a primeira vez que eu bati o carro, 

que eu me envolvi com um acidente. Um caminhão de bóias frias me fechou, eu estava ultrapassando 

um ônibus e ele me fechou. No que ele me fechou, eu fui descendo no barranco assim. Aí desce os 

bóia fria para tirar o fusca que ficou entalado.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


